
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 grudnia 1992 r. Nr 103*) 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA: 

523 - Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji 
dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów . 1829 

524 - Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników 
majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich 
amortyzacji or~z trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych . 1832 

525 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonych prac przez młodocianych w rzemie~ 
ślniczych zakładach pracy . 1834 

526 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie tworzenia, organizacji 
i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", 
rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej 
udostępniania w tych zakładach . 1834 

523 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 30 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych 
przychodów i rozchodów. 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, 
poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 1 07, poz. 464 i Nr 11 O, poz. 475 
oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 
322) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 
kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydat
ków budżętowych oraz innych przychodów i rozchodów 
(Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 
81, poz. 356 oraz z 1992 r. Nr 22, poz. 91) po § 1 dodaje się 
§ 1.a w brzmieniu: 

,,§ 1 a. Ustala się dysponentów: 
1) części 41. Obsługa zadłużenia zagranicznego, 

2) części 98. Przychody i rozchody związane z finan
sowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nad
wyżki budżetowej 

- Ministra Finansów, 

3) części 80. Regionalne izby obrachunkowe - Mi
nistra-Szefa Urzędu Rady Ministrów." 

*' Ostatni numer w 1992 r. 

2. W załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa 
w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1} w rozdziale I Klasyfikacja resortowa (części) dodaje się 
części 41, 46, 80 i 98 w brzmieniu: 
,.41. Obsługa zadłużenia zagranicznego, 
46. Urząd Pracy, 
80. Regionalne izby obrachunkowe, 
98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem 

niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budże
towej", 

2} w rozdziale II Klasyfikacja działów: 

a) dział 90 otrzymuje brzmienie: 
,,90. Dochody od osób prawnych, od osób fizycz

nych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej", 

b) dział 96 otrzymuje brzmienie: 

,,96. Dotacje na finansowanie zadań gospodar
czych", 

c) dodaje się dział 99 w brzmieniu: 








