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Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. ó-regiÓ~~l~YCh-(tzb~~=--

obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późn.zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY
B. l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X l. jednostka samorządu terytorialnego O 2. związek międzygminny

O 4. związek, stowarzyszenie powiatów O 5. samorządowe jednoski organizacyjne

(w tym samorządowe osoby prawne)

03. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

O 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst

(w zakresie ich wykorzystania)

Nazwa pełna

Województwo Świętokrzyskie

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Kielce M. Kielce Kielce

Ulica Nr domu Nr lokalu

Al. IX Wieków Kielc 3

Kod pocztowy Poczta

25-516 Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH

PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaisniałego stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego (bez przytaczania treści przepisów)

Art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 869), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW

FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I

PYTANIA (PYTAŃ)
Opis stanu faktycznego (stanów faktycznycłs, zdarzenia JlFzysz/ege (zdarzeil JlFZyszły6R)

Sprawa dotyczy klasyfikacji wydatków dotyczących refundacji za studia i kursy językowe.

Jednostka klasyfikuje wydatki na refundacje za studia i kursy językowe w paragrafie 302 "Wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń" z odpowiednią czwartą cyfrą. Wybór tej podziałki klasyfikacji jednostka

uzasadnia tym, że zajęcia na studiach i kursach były realizowane poza godzinami pracy i nie były tożsame z



wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych. Co więcej, jednostka nie kierowała pracownika na

studia i nie delegowała do odbycia szkolenia językowego. Każdorazowo stroną dla podmiotu świadczącego

usługi w zakresie szkoleń językowych czy studiów był pracownik. To on samodzielnie ponosił wydatki z tego

tytułu. Jednostka jedynie częściowo refundowała je na podstawie wniosków oraz przedłożonych dokumentów

wystawionych na osobę fizyczną (np. faktur) wraz z potwierdzeniem zapłaty. Po lekturze artykułu

przedstawionego w Poradniku rachunkowości budżetowej nr 6 z 2019 r. "Jak klasyfikować wydatki na

podnoszenie wiedzy pracowników - kursy istudia podyplomowe" jednostka powzięła wątpliwość w słuszność

zastosowanej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

przedstawionego wyżej

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie stanowiska odnośnie prawidłowości klasyfikowania wydatków dotyczących

, dofinansowania do studiów oraz kursów językowych.

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.

1053 ze zm.) przewiduje dwa paragrafy związane z wydatkami na podnoszenie kwalifikacji pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tzn. paragraf 470 "Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej" i paragraf 430 "Zakup usług pozostałych" z odpowiednią czwartą cyfrą.

Paragraf 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", dotyczy każdej formy

podnoszenia kwalifikacji pracowników, realizowanej poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, zatem

naszym zdaniem, w tym paragrafie należy klasyfikować wydatki na kursy językowe zarówno jako zwrot

kosztów dla pracownika jak i faktury wystawione na jednostkę.

Natomiast wydatki ponoszone na pokrycie kosztów udziału pracownika w studiach lub studiach

podyplomowych, organizowanych przez szkoły wyższe, winny być klasyfikowane w paragrafie 430 "Zakup

usług pozostałych".

Do paragrafu 430 należy - naszym zdaniem - sklasyfikować również ponoszone przez jednostkę dofinansowanie

do studiów podyplomowych na podstawie wniosków oraz przedłożonych dokumentów wystawionych na

pracownika wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby

upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
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