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 z dnia 03 stycznia 2011 roku 
 
 

Zasady wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych z projektami realizowanymi 
z udziałem środków pomocowych w uchwale budżetowej i planach finansowych 

 
1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki z funduszy 
pomocowych stanowią dochody budżetu j.s.t. i są ujmowane w uchwale budżetowej. Ustawa o 
finansach publicznych środki pomocowe zalicza do środków publicznych i jednakowo traktuje środki 
krajowe i środki z funduszy pomocowych i kwalifikuje je do odpowiedniego działu i rozdziału 
klasyfikacji budżetowej. 
 
2. Dochody i wydatki związane z projektami finansowymi z tych środków podlegają wyodrębnieniu 
przez zastosowanie odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej. 
    Wyróżnikiem jest czwarta cyfra klasyfikacji budżetowej tj. 
 
 
Dochody: 
  

1   Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, 
m.in. do dochodów realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition Facility 
oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym realizowanych w ramach 
działu 3a budżetu Unii Europejskiej. 

 2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii 
Europejskiej 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa 
lub inne, przekazane na współfinansowanie programów realizowanych ze środków instrumentu 
finansowego UE Transition Facility, lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, 
w tym realizowanych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej. 

 3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące z 
pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku 
Światowego (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, 
Banku Rozwoju Rady Europy. 
Symbol ten stosuje się również do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki pochodzące 
z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu 
USA, Królestwa Niderlandów itp.). Cyfrę 3 jednostki samorządu terytorialnego dodają 
odpowiednio do paragrafu 270 lub 629. 

 4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa 
lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na współfinansowanie działań 
realizowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, 
a także ze środków pochodzących z darowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne 
kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, Królestwa Niderlandów itp.). 

 5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 
Symbol ten stosuje się do dochodów budżetu państwa, których źródłem są środki z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z wyłączeniem środków europejskich, do 
których stosuje się czwartą cyfrę paragrafu "7". W zakresie tych Mechanizmów Finansowych oraz 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy cyfrę 5 dodaje się do paragrafu 854. 

 6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa 
lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie środków 
pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 7 Pozostałe 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są środki z budżetu państwa 
lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów 
operacyjnych. 



Symbol ten stosuje się także dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków 
europejskich. 

 8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę 
Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 

  
Wydatki: 
 
1 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 

Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć 
w ramach danego programu finansowanego ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii 
Europejskiej, m.in. do wydatków realizowanych ze środków instrumentu finansowego UE 
Transition Facility lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym do 
wydatków ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej. 

2 Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii 
Europejskiej 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych 
przedsięwzięć w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z 
Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez 
nią finansowane. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być np. środki pochodzące z 
budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego. Symbol ten stosuje się 
również do wydatków współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego UE Transition 
Facility lub z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym do wydatków 
ponoszonych w ramach działu 3a budżetu Unii Europejskiej. 

3 Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji 
przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z pożyczek i kredytów 
zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Światowego 
(Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju 
Rady Europy. 
Symbol ten stosuje się również do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie 
realizacji przedsięwzięć, których źródłem finansowania są środki pochodzące z darowizn, 
grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rządu USA, 
Królestwa Niderlandów itp.). 

4 Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych 
Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych 
przedsięwzięć finansowanych z pożyczek i kredytów zagranicznych, a także z grantów i 
darowizn, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią 
finansowane. Zobowiązanie strony polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyznania 
pożyczek lub kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych albo w 
dokumentach przyznania grantów lub darowizn. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być 
np. środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu 
terytorialnego. 

5 Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 
Symbol ten stosuje się do wydatków budżetu państwa finansowanych ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, z wyłączeniem środków europejskich, do 
których stosuje się czwartą cyfrę paragrafu "7". 

6 Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych 
Symbol ten stosuje się do wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

7 Pozostałe 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków związanych z finansowaniem tzw. kosztów 
operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych 
(są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), 
ponadto do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do 
wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen. 
Symbol ten stosuje się także do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków 
europejskich. 

8 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę 
Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich 



Symbol ten stosuje się do oznaczenia wszystkich wydatków, z wyłączeniem budżetu środków 
europejskich, ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć w ramach danego programu lub 
projektu finansowanego ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyjątkiem wydatków oznaczonych cyfrą 9. Symbol ten 
stosuje się również do oznaczenia wydatków ponoszonych na finansowanie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z udziałem funduszy unijnych finansujących 
Wspólną Politykę Rolną. Stosuje się go również do wydatków, których źródłem finansowania jest 
pożyczka na prefinansowanie z budżetu państwa. 

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansujących Wspólną Politykę Rolną 
Symbol ten stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć 
finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, 
stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania 
tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem 
środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek 
sektora finansów publicznych. 

 
 


