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1) architektury i budownictwa,

2) gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,

3) rozwoju regionalnego.

§ 2. W sk∏ad ministerstwa wchodzà nast´pujàce ko-
mórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Dyrektora Generalnego,

3) Departament Programowania Rozwoju Regional-
nego,

4) Departament Zagospodarowania Przestrzennego
i Mieszkalnictwa,

5) Departament Kontraktów Wojewódzkich i Progra-
mów Pomocowych,

6) Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji
i Kartografii,

7) Departament Prawno-Legislacyjny,

8) Biuro Finansów i Administracji,

9) Biuro Informatyki,

10) Biuro Komunikacji Spo∏ecznej i Informacji,

11) Departament Spraw Obronnych.

§ 3. Obs∏ug´ zadaƒ Ministra w zakresie dzia∏u archi-
tektura i budownictwo zapewnia w szczególnoÊci De-
partament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kar-
tografii.

§ 4. Obs∏ug´ zadaƒ Ministra w zakresie dzia∏u go-
spodarka przestrzenna i mieszkaniowa zapewnia
w szczególnoÊci Departament Zagospodarowania
Przestrzennego i Mieszkalnictwa.

§ 5. Obs∏ug´ zadaƒ Ministra w zakresie dzia∏u roz-
wój regionalny zapewniajà w szczególnoÊci:

1) Departament Programowania Rozwoju Regional-
nego,

2) Departament Kontraktów Wojewódzkich i Progra-
mów Pomocowych.

§ 6. BezpoÊredni nadzór nad Gabinetem Politycz-
nym Ministra sprawuje Minister.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 lipca 2000 r.

w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ klasyfikacj´ dochodów i wydatków
publicznych oraz przychodów, o których mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych, zwanej dalej „ustawà”, wed∏ug:

1) dzia∏ów, zgodnie z za∏àcznikiem nr 1 do rozporzà-
dzenia,

2) rozdzia∏ów, zgodnie z za∏àcznikiem nr 2 do rozpo-
rzàdzenia,

3) paragrafów dochodów i przychodów, zgodnie z za-
∏àcznikiem nr 3 do rozporzàdzenia,

4) paragrafów wydatków, zgodnie z za∏àcznikiem nr 4
do rozporzàdzenia.

§ 2. Ustala si´ klasyfikacj´ przychodów, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, wed∏ug paragrafów
zgodnie z za∏àcznikiem nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 3. Ustala si´ klasyfikacj´ rozchodów, o których
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wed∏ug paragrafów zgod-
nie z za∏àcznikiem nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Ustala si´ klasyfikacj´ wydatków o wi´kszej
szczegó∏owoÊci ni˝ okreÊlona w § 1 dla zadaƒ z zakre-
su bezpieczeƒstwa wewn´trznego i zewn´trznego
zgodnie z za∏àcznikiem nr 7 do rozporzàdzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
stosowana wy∏àcznie na wewn´trzne potrzeby jedno-
stek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji oraz innych dysponentów cz´Êci bud˝etowych
w zakresie dzia∏u 752 Obrona narodowa oraz dzia-
∏u 754 Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
˝arowa.

§ 5. Szczegó∏owoÊç stosowania podzia∏ek klasyfi-
kacji w planowaniu, rachunkowoÊci i sprawozdawczo-
Êci ustalajà odr´bne przepisy.

§ 6. Szczegó∏owa klasyfikacja dochodów i wydat-
ków oraz przychodów i rozchodów ma zastosowanie
po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy bu-
d˝etowej na rok 2001.
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§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji docho-
dów i wydatków bud˝etowych oraz innych przycho-
dów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60,
poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r.
Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42,
poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r.
Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148
i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37, poz. 162 i Nr 116,
poz. 556, z 1997 r. Nr 22, poz. 116, Nr 100, poz. 626

i Nr 151, poz. 999, z 1998 r. Nr 161, poz. 1081 oraz
z 1999 r. Nr 78, poz. 880).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r., z wyjàtkiem § 6, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Za∏àczniki  do rozporzàdzenia  Ministra
Finansów z dnia 18 lipca 2000 r.
(poz. 688)

Za∏àcznik nr 1

KLASYFIKACJA DZIA¸ÓW

Symbole klas
wed∏ug PKD

010 Rolnictwo i ∏owiectwo 01.11-01.50
020 LeÊnictwo 02.01-02.02
050 Rybo∏ówstwo i rybactwo 05.01-05.02
100 Górnictwo i kopalnictwo 10.10-14.50
150 Przetwórstwo przemys∏owe 15.11-37.20
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wod´ 40.10-41.00
500 Handel 50.10-52.74
550 Hotele i restauracje 55.11-55.52
600 Transport i ∏àcznoÊç 60.10-63.23,63.40, 64.11-64.20
630 Turystyka 63.30
700 Gospodarka mieszkaniowa 70.11-70.32
710 Dzia∏alnoÊç us∏ugowa 71.10-71.40, 74.11-74.84, 93.01-93.05
720 Informatyka 72.10-72.60
730 Nauka 73.10-73.20
750 Administracja publiczna ex 75.11-75.14, 75.21
751 Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sàdownictwa ex 75.11-75.14
752 Obrona narodowa 75.22
753 Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne 75.30
754 Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa 75.24-75.25
755 Wymiar sprawiedliwoÊci 75.23
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nie posiadajàcych osobowoÊci prawnej ex 75.11
757 Obs∏uga d∏ugu publicznego ex 75.11
758 Ró˝ne rozliczenia 65.11-67.20, ex 75.11
801 OÊwiata i wychowanie 80.10-80.22, 80.41-80.42
803 Szkolnictwo wy˝sze 80.30
851 Ochrona zdrowia 85.11-85.20
853 Opieka spo∏eczna ex 85.31-85.32
854 Edukacyjna opieka wychowawcza ex 85.31-85.32
900 Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska 90.00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92.11-92.52
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92.53
926 Kultura fizyczna i sport 92.61-92.72

Zamieszczony przy symbolach klas wed∏ug PKD wyró˝nik „ex” oznacza, ̋ e obj´ty danym grupowaniem dzia∏ nie
wyczerpuje pe∏nego zakresu wyró˝nionego grupowania.
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Za∏àcznik nr 2

KLASYFIKACJA ROZDZIA¸ÓW

Dzia∏ 010 — Rolnictwo i ∏owiectwo

01000 Integracja z Unià Europejskà
01001 Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnic-

twa i Obszarów Wiejskich
01002 OÊrodki doradztwa rolniczego
01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego
01004 Biura geodezji i terenów rolnych
01005 Prace geodezyjno-urzàdzeniowe na potrzeby

rolnictwa
01006 Zarzàdy melioracji i urzàdzeƒ wodnych
01007 Zak∏ady konserwacji urzàdzeƒ wodnych i me-

lioracji
01008 Budowa i utrzymanie urzàdzeƒ melioracji

wodnych
01009 Spó∏ki wodne
01010 Infrastruktura wodociàgowa i sanitacyjna wsi
01011 Stacja Chemiczno-Rolnicza
01012 Nawozy wapniowe
01013 Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin

Uprawnych
01014 Inspekcja Nasienna
01015 Post´p biologiczny w produkcji roÊlinnej
01016 Inspekcja Ochrony RoÊlin
01017 Ochrona roÊlin
01018 Rolnictwo ekologiczne
01019 Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt
01020 Post´p biologiczny w produkcji zwierz´cej
01021 Inspekcja Weterynaryjna
01022 Zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt oraz

badania monitoringowe pozosta∏oÊci che-
micznych i biologicznych w tkankach zwierzàt
i produktach pochodzenia zwierz´cego

01023 Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów
Rolnych

01024 Kontrola jakoÊci gleb, roÊlin, produktów rolni-
czych i spo˝ywczych

01025 Monitorowanie dost´pu polskich artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych do rynków zagranicznych
i wielkoÊci importu

01026 Centralny Inspektorat Standaryzacji
01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa
01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
01029 Dop∏aty do odsetek od kredytów na cele go-

spodarki rolnej
01078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
01095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
01097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 020 — LeÊnictwo

02000 Integracja z Unià Europejskà
02001 Gospodarka leÊna
02002 Nadzór nad gospodarkà leÊnà
02078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
02095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
02097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 050 — Rybo∏ówstwo i rybactwo

05000 Integracja z Unià Europejskà

05001 Rybo∏ówstwo
05002 Rybactwo
05003 Paƒstwowa Stra˝ Rybacka
05004 Inspektoraty rybo∏ówstwa morskiego
05005 Wykup kwot po∏owowych dla rybo∏ówstwa

dalekomorskiego
05006 Zarybianie polskich obszarów morskich
05007 Dop∏aty do odsetek od kredytów na cele go-

spodarki rybnej
05078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
05095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 100 — Górnictwo i kopalnictwo

10000 Integracja z Unià Europejskà
10001 Górnictwo w´gla kamiennego
10002 Górnictwo w´gla brunatnego
10003 Kopalnictwo rud cynkowo-o∏owiowych
10004 Kopalnictwo minera∏ów dla przemys∏u che-

micznego oraz do produkcji nawozów
10005 Produkcja soli
10006 Pozosta∏e górnictwo i kopalnictwo
10078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
10095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 150 — Przetwórstwo przemys∏owe

15000 Integracja z Unià Europejskà
15001 Drukarnie
15002 Wydawanie podr´czników szkolnych i akade-

mickich
15004 Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzysta-

nia energii atomowej
15005 Stacje ratownictwa chemicznego
15006 Hutnictwo
15008 Naprawa i konserwacja sprz´tu medycznego
15010 Agencja Techniki i Technologii
15015 Rozliczenie kosztów przedsi´wzi´ç realizowa-

nych za granicà
15016 Dop∏aty do odsetek od kredytów na finanso-

wanie kontraktów eksportowych
15017 Rozliczenia z tytu∏u gwarantowanych przez

Skarb Paƒstwa ubezpieczeƒ kontraktów eks-
portowych

15078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
15095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
15097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´
elektrycznà, gaz i wod´

40000 Integracja z Unià Europejskà
40001 Dostarczanie ciep∏a
40002 Dostarczanie wody
40003 Dostarczanie energii elektrycznej
40004 Dostarczanie paliw gazowych
40078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
40095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
40097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 500 — Handel

50000 Integracja z Unià Europejskà
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50001 Inspekcja Handlowa
50002 Agencja Rynku Rolnego
50003 Agencja Rezerw Materia∏owych
50004 Utrzymanie obowiàzkowych zapasów paliw

ciek∏ych
50005 Promocja eksportu
50095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 550 — Hotele i restauracje

55000 Integracja z Unià Europejskà
55001 Schroniska turystyczne
55002 Pola kempingowe
55003 Bary mleczne
55078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
55095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
55097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 600 — Transport i ∏àcznoÊç

60000 Integracja z Unià Europejskà
60001 Krajowe pasa˝erskie przewozy kolejowe
60002 Infrastruktura kolejowa
60003 Krajowe pasa˝erskie przewozy autobusowe
60004 Lokalny transport zbiorowy 
60011 Drogi publiczne krajowe
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
60014 Drogi publiczne powiatowe
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach po-

wiatu (w rozdziale nie ujmuje si´ wydatków na
drogi gminne)

60016 Drogi publiczne gminne
60031 PrzejÊcia graniczne
60041 Infrastruktura portowa
60042 Inspektoraty ˝eglugi Êródlàdowej
60043 Urz´dy morskie
60044 Ratownictwo morskie
60045 G∏ówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego
60046 Paƒstwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Po-

cztowa
60051 Paƒstwowa Agencja Radiokomunikacyjna
60052 Zadania w zakresie telefonizacji
60053 Urzàd Regulacji Telekomunikacji
60054 Urzàd Regulacji Rynku Pocztowego
60055 Inspekcja Transportu Drogowego
60056 Urzàd Lotnictwa Cywilnego
60057 Krajowy Fundusz Autostradowy
60058 Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad
60059 Resortowy OÊrodek Informacji Naukowej,

Technicznej i Ekonomicznej
60078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
60095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
60097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 630 — Turystyka

63000 Integracja z Unià Europejskà
63001 OÊrodki informacji turystycznej
63002 Polska Organizacja Turystyczna
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
63078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
63095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 700 — Gospodarka mieszkaniowa

70000 Integracja z Unià Europejskà
70001 Zak∏ady gospodarki mieszkaniowej

70004 Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki mieszka-
niowej i komunalnej

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoÊciami
70012 Agencja W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
70013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 
70014 Umorzenie kredytów mieszkaniowych
70015 Refundacja premii gwarancyjnych od wk∏a-

dów mieszkaniowych
70016 Premie za systematyczne oszcz´dzanie na

mieszkaniowych ksià˝eczkach oszcz´dnoÊcio-
wych

70017 Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych
70018 Premie za oszcz´dzanie w kasach oszcz´dno-

Êciowo-budowlanych
70019 Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
70020 Fundusz Termomodernizacji
70078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
70095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 710 — Dzia∏alnoÊç us∏ugowa

71000 Integracja z Unià Europejskà
71001 Zespo∏y us∏ug projektowych
71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjne-

go
71003 Biura planowania przestrzennego
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)
71012 OÊrodki dokumentacji geodezyjnej i kartogra-

ficznej
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwesty-

cyjne)
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71015 Nadzór budowlany
71016 Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji
71017 Polskie Centrum Akredytacji
71018 Regionalne zarzàdy gospodarki wodnej
71019 Paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-meteorolo-

giczna
71020 Organizacja targów i wystaw
71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym
71031 Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej
71032 Agencja Mienia Wojskowego
71078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
71095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
71097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 720 — Informatyka

72000 Integracja z Unià Europejskà
72001 Zak∏ady techniki obliczeniowej
72002 Inne jednostki us∏ug informatycznych
72095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
72097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 730 — Nauka

73000 Integracja z Unià Europejskà
73001 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk

przyrodniczych
73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk

technicznych
73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk

spo∏ecznych, humanistycznych i Êcis∏ych
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73005 Dzia∏alnoÊç statutowa i inwestycyjna jedno-
stek naukowych oraz badania w∏asne szkó∏
wy˝szych

73006 Dzia∏alnoÊç wspomagajàca badania
73007 Wspó∏praca naukowa i naukowo-techniczna

z zagranicà
73095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 750 — Administracja publiczna

75000 Integracja z Unià Europejskà
75001 Urz´dy naczelnych i centralnych organów ad-

ministracji rzàdowej
75002 Polski Komitet Normalizacyjny
75003 Komitet Kinematografii
75004 Kancelaria Polskiej Akademii Nauk
75005 G∏ówny Urzàd Geodezji i Kartografii
75006 Rzàdowe Centrum Legislacji
75007 Jednostki terenowe podleg∏e naczelnym i cen-

tralnym organom administracji rzàdowej
75008 Izby skarbowe
75009 Urz´dy skarbowe
75010 Urz´dy kontroli skarbowej
75011 Urz´dy wojewódzkie
75015 Regionalne izby obrachunkowe
75016 Samorzàdowe kolegia odwo∏awcze
75017 Samorzàdowe sejmiki województw
75018 Urz´dy marsza∏kowskie
75019 Rady powiatów
75020 Starostwa powiatowe
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023 Urz´dy gmin (miast i miast na prawach powia-

tu)
75045 Komisje poborowe
75046 Komisje egzaminacyjne

Rozdzia∏ ten nie dotyczy komisji egzaminacyjnych
dzia∏ajàcych w systemie oÊwiaty.

75047 Pobór podatków
W rozdziale tym ujmuje si´ w szczególnoÊci zadania
w zakresie druku i kolporta˝u znaków akcyzy, formu-
larzy podatkowych i druków resortowych oraz
us∏ug pocztowych i bankowych zwiàzanych z rozli-
czeniem podatków.

75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75052 Wybory do Sejmu i Senatu
75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiato-
we i wojewódzkie

75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
75056 Spis powszechny i inne
75057 Placówki zagraniczne
75058 Dzia∏alnoÊç informacyjna i kulturalna prowa-

dzona za granicà
75059 Operacje pokojowe
75060 Pomoc zagraniczna 

Rozdzia∏ ten obejmuje m. in. wydatki na pomoc
technicznà dla paƒstw w drodze transformacji i po-
moc humanitarnà.

75061 OÊrodek Studiów Wschodnich
75062 Polski Instytut Spraw Mi´dzynarodowych
75063 Polski Komitet do spraw UNESCO
75064 Wspó∏praca naukowo-techniczna z zagranicà
75065 Krajowa Szko∏a Administracji Publicznej
75066 Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk

75067 Pomocnicze placówki naukowe i inne jednost-
ki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk

75078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
75095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
75097 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 751 — Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒ-
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sàdownictwa

75100 Integracja z Unià Europejskà
75101 Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwo-

wej, kontroli i ochrony prawa
75102 Naczelne organy sàdownictwa
75103 Biuro Bezpieczeƒstwa Narodowego
75104 Krajowa Rada Sàdownictwa
75105 Rzecznik Interesu Publicznego
75106 Odznaczenia paƒstwowe
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw oraz referenda gminne, powiato-
we i wojewódzkie

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
75111 Wspó∏praca naukowo-techniczna z zagranicà
75178 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
75195 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
75197 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 752 — Obrona narodowa

75200 Integracja z Unià Europejskà
75201 Wojska Làdowe
75202 Wojska Lotnicze
75203 Marynarka Wojenna
75204 Centralne wsparcie
75205 Zespo∏y kontaktowe i struktury dowodzenia

NATO
75206 Wojskowe S∏u˝by Informacyjne
75207 ˚andarmeria Wojskowa
75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
75209 Prawos∏awny Ordynariat Wojska Polskiego
75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
75211 Pozosta∏e jednostki wojskowe
75212 Pozosta∏e wydatki obronne
75214 Wykonywanie funkcji Paƒstwa Gospodarza

(HNS)
75215 Zadania zwiàzane z utrzymaniem mocy rezer-

wowych ze wzgl´du na potrzeby Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

75278 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
75297 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 753 — Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne

75300 Integracja z Unià Europejskà
75301 Âwiadczenia pieni´˝ne z zaopatrzenia emery-

talnego
75302 Uposa˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie

spoczynku oraz uposa˝enia rodzinne
75303 Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
75304 Fundusz Alimentacyjny 
75305 Fundusz Emerytalno-Rentowy
75306 Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
75307 Fundusz Administracyjny
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75308 Fundusz Rezerwy Demograficznej
75309 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne

Rozdzia∏ ten wyst´puje wy∏àcznie w cz´Êci 73 Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i obejmuje sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne finansowane z bud˝etu
paƒstwa za osoby przebywajàce na urlopach wy-
chowawczych, za osoby pobierajàce zasi∏ek macie-
rzyƒski oraz za osoby niepe∏nosprawne.

75310 Refundacja ulg dla inwalidów wojennych, woj-
skowych oraz kombatantów – inwalidów i in-
nych osób uprawnionych z tytu∏u ubezpiecze-
nia OC i AC

75395 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 754 — Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona
przeciwpo˝arowa

75400 Integracja z Unià Europejskà
75401 Urzàd Ochrony Paƒstwa 
75402 Komenda G∏ówna Policji
75403 Jednostki terenowe Policji
75404 Komendy wojewódzkie Policji
75405 Komendy powiatowe Policji
75406 Stra˝ Graniczna
75407 NadwiÊlaƒskie Jednostki Wojskowe MSWiA

— w likwidacji
75408 Biuro Ochrony Rzàdu
75409 Komenda G∏ówna Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-

nej
75410 Komendy wojewódzkie Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej
75411 Komendy powiatowe Paƒstwowej Stra˝y Po-

˝arnej
75412 Ochotnicze stra˝e po˝arne
75413 Pozosta∏e jednostki ochrony przeciwpo˝aro-

wej
75414 Obrona cywilna
75416 Stra˝ Miejska
75417 Organizacja Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego
75478 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
75495 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
75497 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 755 — Wymiar sprawiedliwoÊci

75500 Integracja z Unià Europejskà
75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru

sprawiedliwoÊci i prokuratury
75502 Jednostki sàdownictwa powszechnego
75503 Sàdy wojskowe
75504 Izby morskie
75505 Jednostki powszechne prokuratury
75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratu-

ry
75507 Jednostki badawczo-rozwojowe, paƒstwowe

instytuty badawcze
75512 Wi´ziennictwo
75513 Zak∏ady dla nieletnich
75578 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
75595 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
75597 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nie posia-
dajàcych osobowoÊci prawnej

75600 Integracja z Unià Europejskà
75601 Wp∏ywy z podatku dochodowego od osób fi-

zycznych
W rozdziale tym ujmuje si´ wp∏ywy z podatku do-
chodowego od osób fizycznych (zasady ogólne),
wp∏ywy zrycza∏towanego podatku dochodowego
oraz wp∏ywy z karty podatkowej.

75602 Wp∏ywy z podatku dochodowego od banków
i pozosta∏ych instytucji finansowych oraz
wp∏aty z zysku Narodowego Banku Polskiego

75603 Wp∏ywy z podatku dochodowego od pozosta-
∏ych osób prawnych i innych jednostek organi-
zacyjnych

75605 Wp∏aty z zysku przedsi´biorstw i jednoosobo-
wych spó∏ek

75606 Wp∏ywy z podatku od towarów i us∏ug
75607 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od alkoholu

etylowego
75608 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od wina, pozo-

sta∏ych napojów fermentowanych i produk-
tów poÊrednich

75609 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od piwa
75610 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od paliw silni-

kowych
75611 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od samocho-

dów osobowych
75612 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od wyrobów

tytoniowych
75613 Wp∏ywy z podatku akcyzowego od pozosta-

∏ych wyrobów akcyzowych
75614 Wp∏ywy z gier
75615 Wp∏ywy z podatku rolnego, podatku leÊnego,

podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych oraz
podatków i op∏at lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

75616 Wp∏ywy z podatku rolnego, podatku leÊnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnoÊci cywilnoprawnych oraz podatków
i op∏at lokalnych od osób fizycznych

75617 Wp∏ywy z innych podatków od innych jedno-
stek (poza wymienionymi w wyodr´bnionych
rozdzia∏ach)

75618 Wp∏ywy z op∏aty skarbowej
75619 Wp∏ywy z ró˝nych rozliczeƒ
75620 Wp∏ywy z rozliczeƒ jednostek bud˝etowych

z tytu∏u potràceƒ
75621 Udzia∏y gmin w podatkach stanowiàcych do-

chód bud˝etu paƒstwa
75622 Udzia∏y powiatów w podatkach stanowiàcych

dochód bud˝etu paƒstwa
75623 Udzia∏y województw w podatkach stanowià-

cych dochód bud˝etu paƒstwa
75624 Dywidendy

Dzia∏ 757 — Obs∏uga d∏ugu publicznego

75701 Obs∏uga zad∏u˝enia zagranicznego, nale˝noÊci
i innych operacji zagranicznych
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75702 Obs∏uga papierów wartoÊciowych, kredytów
i po˝yczek jednostek samorzàdu terytorialne-
go

75703 Obs∏uga krajowych skarbowych papierów
wartoÊciowych

75704 Rozliczenia z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji udzie-
lonych przez Skarb Paƒstwa lub jednostk´ sa-
morzàdu terytorialnego

75705 Obs∏uga kredytów podmiotów krajowych

Dzia∏ 758 — Ró˝ne rozliczenia

75801 Cz´Êç oÊwiatowa subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorzàdu terytorialnego

75802 Cz´Êç podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin

75803 Cz´Êç wyrównawcza subwencji ogólnej dla
powiatów

75804 Cz´Êç wyrównawcza subwencji ogólnej dla
województw

75805 Cz´Êç rekompensujàca subwencji ogólnej dla
gmin

75806 Cz´Êç drogowa subwencji ogólnej dla powia-
tów i województw

75809 Rozliczenia mi´dzy jednostkami samorzàdu te-
rytorialnego

75810 Uzupe∏nienie funduszy statutowych banków
i innych instytucji finansowych

75811 Rozliczenia z tytu∏u rachunków clearingowych,
barterowych i specjalnych oraz ró˝nice koofi-
cjentowe

75812 Rozliczenia z mi´dzynarodowymi organizacja-
mi finansowymi

75813 Rozliczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci Skarbu
Paƒstwa za wk∏ady oszcz´dnoÊciowe ludnoÊci

75814 Ró˝ne rozliczenia finansowe
75815 Wp∏ywy do wyjaÊnienia
75816 Wp∏ywy do rozliczenia
75817 Ogólna rezerwa bud˝etowa Rady Ministrów
75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje si´ tylko rezerwy, których
nie mo˝na podzieliç na dzia∏y i rodzaje wydatków
w okresie uchwalania bud˝etu, oraz rezerwy sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorzàdu terytorial-
nego.

75820 Prywatyzacja
75821 Agencja Prywatyzacji
75822 Fundusz KoÊcielny

Dzia∏ 801 — OÊwiata i wychowanie

80100 Integracja z Unià Europejskà
80101 Szko∏y podstawowe
80102 Szko∏y podstawowe specjalne
80104 Oddzia∏y klas „0” w przedszkolach i szko∏ach

podstawowych
80110 Gimnazja
80111 Gimnazja specjalne
80113 Dowo˝enie uczniów do szkó∏
80114 Zespo∏y ekonomiczno-administracyjne szkó∏
80120 Licea ogólnokszta∏càce
80121 Licea ogólnokszta∏càce specjalne
80122 Licea wojskowe
80130 Szko∏y zasadnicze
80131 Licea i technika zawodowe
80132 Szko∏y artystyczne 

80133 Szko∏y pomaturalne i policealne
80134 Szko∏y zawodowe specjalne
80135 Szkolnictwo polskie za granicà
80136 Kuratoria oÊwiaty
80140 Centra kszta∏cenia ustawicznego i praktyczne-

go oraz oÊrodki dokszta∏cania zawodowego
80141 Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia

j´zyków obcych
80142 OÊrodki szkolenia, dokszta∏cania i doskonale-

nia kadr
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa
80144 Inne formy kszta∏cenia osobno nie wymienio-

ne
80145 Komisje egzaminacyjne

W rozdziale tym ujmuje si´ wszystkie komisje egza-
minacyjne funkcjonujàce w systemie oÊwiaty.

80146 Placówki dokszta∏cania i doskonalenia nauczy-
cieli

80178 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
80195 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
80197 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 803 — Szkolnictwo wy˝sze

80300 Integracja z Unià Europejskà
80302 Wy˝sze szko∏y wojskowe
80303 Wy˝sze szko∏y s∏u˝b publicznych
80304 Wy˝sze szko∏y po˝arnictwa
80306 Dzia∏alnoÊç dydaktyczna 
80307 Jednostki pomocnicze szkolnictwa wy˝szego
80309 Pomoc materialna dla studentów
80310 Fundusz Kredytów i Po˝yczek Studenckich
80378 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
80395 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 851 — Ochrona zdrowia

85100 Integracja z Unià Europejskà
85111 Szpitale ogólne
85112 Szpitale kliniczne
85115 Sanatoria
85116 Profilaktyczne domy zdrowia
85117 Zak∏ady opiekuƒczo-lecznicze i piel´gnacyjno-

-opiekuƒcze
85118 Szpitale uzdrowiskowe
85119 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne
85120 Lecznictwo psychiatryczne
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
85131 Lecznictwo stomatologiczne
85132 Inspekcja Sanitarna
85133 Inspekcja Farmaceutyczna
85141 Ratownictwo medyczne
85142 Kolumny transportu sanitarnego
85143 Publiczna s∏u˝ba krwi
85145 Zak∏ady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
85147 Zespo∏y metodyczne opieki zdrowotnej
85148 Medycyna pracy
85149 Programy polityki zdrowotnej
85151 Wysokospecjalistyczne procedury medyczne
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdzia∏anie alkoholizmowi
85155 Agencja Rezerw Artyku∏ów Sanitarnych
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85156 Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
Êwiadczenia dla osób nie obj´tych obowiàz-
kiem ubezpieczenia zdrowotnego

85157 Sta˝e i specjalizacje medyczne
85158 Izby wytrzeêwieƒ
85178 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
85195 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
85197 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 853 — Opieka spo∏eczna

85300 Integracja z Unià Europejskà
85301 Placówki opiekuƒczo-wychowawcze 
85302 Domy pomocy spo∏ecznej
85303 OÊrodki wsparcia
85304 Rodziny zast´pcze
85305 ˚∏obki
85314 Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki na ubez-

pieczenia spo∏eczne i zdrowotne
W rozdziale tym ujmuje si´ zasi∏ki i pomoc w natu-
rze oraz wydatki na op∏acanie sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne i zdrowotne za niektóre osoby po-
bierajàce Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej.

85315 Dodatki mieszkaniowe
85316 Zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowaw-

cze
85317 Regionalne oÊrodki polityki spo∏ecznej
85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie
85319 OÊrodki pomocy spo∏ecznej
85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i oÊrodki interwencji
kryzysowej

85321 Zespo∏y do spraw orzekania o stopniu niepe∏-
nosprawnoÊci

85322 Fundusz Pracy
85323 Paƒstwowy Fundusz Kombatantów
85324 Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pe∏nosprawnych
85325 Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pra-

cowniczych
85326 OÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze
85328 Us∏ugi opiekuƒcze i specjalistyczne us∏ugi

opiekuƒcze
85329 Specjalistyczne oÊrodki szkoleniowo-rehabili-

tacyjne
85330 Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za grani-

cà
85331 Pomoc dla uchodêców
85332 Wojewódzkie urz´dy pracy
85333 Powiatowe urz´dy pracy
85378 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
85395 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
85397 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza

85400 Integracja z Unià Europejskà
85401 Âwietlice szkolne
85402 OÊrodki szkolno-wychowawcze
85403 Specjalne oÊrodki szkolno-wychowawcze
85404 Przedszkola (bez klas „0”)
85405 Przedszkola specjalne
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz

inne poradnie specjalistyczne
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
85410 Internaty i bursy szkolne

85411 Domy wczasów dzieci´cych
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i m∏odzie˝y szkolnej
85413 Kolonie i obozy dla m∏odzie˝y polonijnej w kra-

ju
85414 Sto∏ówki szkolne
85415 Pomoc materialna dla uczniów
85416 Ochotnicze Hufce Pracy
85417 Szkolne schroniska m∏odzie˝owe
85418 Przeciwdzia∏anie i ograniczanie skutków pato-

logii spo∏ecznej
85478 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
85495 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
85497 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 900 — Gospodarka komunalna i ochrona Êrodo-
wiska

90000 Integracja z Unià Europejskà
90001 Gospodarka Êciekowa i ochrona wód
90002 Gospodarka odpadami
90003 Oczyszczanie miast i wsi
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
90007 Zmniejszenie ha∏asu i wibracji
90008 Ochrona ró˝norodnoÊci biologicznej i krajo-

brazu
90009 Ochrona przed promieniowaniem jonizujàcym
90010 Dzia∏alnoÊç badawczo-rozwojowa
90011 Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej
90012 EKO – Fundusz
90013 Schroniska dla zwierzàt
90014 Inspekcja Ochrony Ârodowiska
90015 OÊwietlenie ulic, placów i dróg
90016 Agencja Rozwoju Komunalnego
90078 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
90095 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go

92100 Integracja z Unià Europejskà
92101 Produkcja i opracowywanie filmów
92102 Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów
92103 Zadania w zakresie kinematografii
92104 Dzia∏alnoÊç radiowa i telewizyjna
92105 Pozosta∏e zadania w zakresie kultury
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe
92107 Teatry muzyczne, opery, operetki
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
92109 Domy i oÊrodki kultury, Êwietlice i kluby
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
92113 Centra kultury i sztuki
92114 Pozosta∏e instytucje kultury
92115 Polska Agencja Prasowa
92116 Biblioteki
92117 Archiwa
92118 Muzea
92119 OÊrodki ochrony i dokumentacji zabytków
92120 Ochrona i konserwacja zabytków
92121 S∏u˝ba Ochrony Zabytków
92122 Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
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92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa

92124 Zarzàd Rewaloryzacji Zespo∏ów Zabytkowych
Miasta Krakowa

92125 Fundusz Promocji TwórczoÊci
92178 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
92195 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Dzia∏ 925 — Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz na-
turalne obszary i obiekty chronionej przy-
rody

92500 Integracja z Unià Europejskà
92501 Parki narodowe
92502 Parki krajobrazowe
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne
92578 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
92595 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç
92597 Gospodarstwa pomocnicze

Dzia∏ 926 — Kultura fizyczna i sport

92600 Integracja z Unià Europejskà
92601 Obiekty sportowe
92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
92603 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
92604 Instytucje kultury fizycznej
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
92678 Usuwanie skutków kl´sk ˝ywio∏owych
92695 Pozosta∏a dzia∏alnoÊç

Za∏àcznik nr 3

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
(z objaÊnieniami)

Klasyfikacja okreÊlona w tym za∏àczniku dotyczy
przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550).

Dochody nale˝ne bud˝etowi paƒstwa zaliczane do
dzia∏u 756 — Dochody od osób prawnych, od osób fi-
zycznych i od innych jednostek nie posiadajàcych oso-
bowoÊci prawnej ujmowane sà w cz´Êci 19 Bud˝et, fi-
nanse publiczne i instytucje finansowe, z wyjàtkiem
dywidend od udzia∏u Skarbu Paƒstwa w spó∏kach, uj-
mowanych w cz´Êci 36 Skarb Paƒstwa.

Paragrafy

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych
002 Podatek dochodowy od osób prawnych
003 Zrycza∏towany podatek dochodowy od osób

fizycznych
Paragraf ten obejmuje wp∏ywy, o których mowa
w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 144, poz. 930), oraz wp∏ywy z rycza∏tów
okreÊlonych w art. 28, 29 i 30 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 i Nr 22, poz. 270).

005 Podatek od gier
006 C∏a
007 Podatek od towarów i us∏ug od importu towa-

rów (VAT)
008 Zrycza∏towany podatek od towarów i us∏ug od

okazjonalnych przewozów osób
009 Podatek od pozosta∏ych towarów i us∏ug (VAT)
011 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych

produkcji krajowej
012 Podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych

importowanych
031 Podatek od nieruchomoÊci

032 Podatek rolny
033 Podatek leÊny
034 Podatek od Êrodków transportowych
035 Podatek od dzia∏alnoÊci gospodarczej osób fi-

zycznych, op∏acany w formie karty podatkowej
036 Podatek od spadków i darowizn
037 Podatek od posiadania psów
041 Wp∏ywy z op∏aty skarbowej
042 Wp∏ywy z op∏aty komunikacyjnej

Paragraf ten obejmuje op∏aty z tytu∏u wydania tablic
rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleƒ
i innych druków.

043 Wp∏ywy z op∏aty targowej
044 Wp∏ywy z op∏aty miejscowej
045 Wp∏ywy z op∏aty administracyjnej za czynno-

Êci urz´dowe
046 Wp∏ywy z op∏aty eksploatacyjnej
047 Wp∏ywy z op∏at za zarzàd, u˝ytkowanie i u˝yt-

kowanie wieczyste nieruchomoÊci
048 Wp∏ywy z op∏at za zezwolenia na sprzeda˝ al-

koholu
049 Wp∏ywy z innych lokalnych op∏at pobieranych

przez jednostki samorzàdu terytorialnego na
podstawie odr´bnych ustaw

050 Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych
056 Zaleg∏oÊci z podatków zniesionych

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wp∏ywy
z zaleg∏oÊci podatków i op∏at, których podstawy wy-
miaru wygas∏y, i nale˝noÊci z nimi zrównanych, jak
równie˝ z zaleg∏oÊci przeniesionych do ewidencji
zaleg∏oÊci zabezpieczonych hipotecznie na nieru-
chomoÊciach.

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieni´˝ne od
ludnoÊci
Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od ludno-
Êci, wymierzane i pobierane przez sàdy oraz w∏aÊci-
we organy administracji publicznej, mi´dzy innymi
grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wy-
kroczeƒ, grzywny nak∏adane w formie mandatu kar-
nego oraz grzywny i kary pieni´˝ne wymierzane na
podstawie ustawy — Kodeks karny skarbowy.
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058 Grzywny i inne kary pieni´˝ne od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych

059 Wp∏ywy z op∏at za koncesje i licencje
060 Wp∏ywy z tytu∏u realizacji odpowiedzialnoÊci

Skarbu Paƒstwa za wk∏ady oszcz´dnoÊciowe
ludnoÊci

069 Wp∏ywy z ró˝nych op∏at
Paragraf ten obejmuje op∏aty pobierane przez jed-
nostki administracji publicznej, wymiaru sprawie-
dliwoÊci oraz inne jednostki bud˝etowe, a w szcze-
gólnoÊci:
— op∏aty paszportowe,
— op∏aty i koszty sàdowe oraz inne op∏aty uiszcza-

ne na rzecz Skarbu Paƒstwa z tytu∏u post´powa-
nia sàdowego,

— nale˝noÊci i op∏aty z tytu∏u przejmowania u˝yt-
ków rolnych na cele nierolnicze,

— op∏aty za szczególne korzystanie z wód i urzà-
dzeƒ wodnych, stanowiàcych w∏asnoÊç paƒstwa,

— op∏aty za wpisy do rejestru rozpowszechniania
programów w sieciach kablowych,

— op∏aty za czynnoÊci egzekucyjne i op∏aty za za-
bezpieczenie nale˝noÊci,

— zwrot kosztów post´powania administracyjnego,
— op∏aty egzaminacyjne,
— op∏aty za legitymacje, druki meldunkowe, ró˝ne

druki,
— op∏aty za kszta∏cenie studentów zagranicznych

w Polsce na podstawie umów,
— wp∏ywy od rodziców z tytu∏u odp∏atnoÊci za

utrzymanie dzieci (wychowanków) w zak∏adach
dla nieletnich.

070 Wp∏ywy ze sp∏at oprocentowanych po˝yczek
udzielonych s´dziom i prokuratorom na za-
spokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

071 Wp∏aty z zysku Narodowego Banku Polskiego
072 Wp∏aty z zysku przedsi´biorstw paƒstwowych
073 Wp∏aty z zysku jednoosobowych spó∏ek Skar-

bu Paƒstwa lub spó∏ek jednostek samorzàdu
terytorialnego

074 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw
majàtkowych

075 Dochody z najmu i dzier˝awy sk∏adników ma-
jàtkowych Skarbu Paƒstwa lub jednostek sa-
morzàdu terytorialnego oraz innych umów
o podobnym charakterze

076 Wp∏ywy z tytu∏u przekszta∏cenia prawa u˝ytko-
wania wieczystego przys∏ugujàcego osobom
fizycznym w prawo w∏asnoÊci

077 Wp∏aty z tytu∏u odp∏atnego nabycia prawa
w∏asnoÊci nieruchomoÊci

081 Wp∏aty Êrodków pozosta∏ych po likwidacji
przedsi´biorstw
Paragraf ten obejmuje wp∏aty Êrodków pozosta∏ych
po likwidacji lub upad∏oÊci przedsi´biorstw paƒ-
stwowych oraz wp∏aty Êrodków uzyskanych ze zby-
cia mienia pozosta∏ego po likwidowanych lub upa-
d∏ych przedsi´biorstwach paƒstwowych, o których
mowa w ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r. o przed-
si´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18,
poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113,
poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474

i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106,
poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769
i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306).

082 Wp∏ywy ze sk∏adek na fundusze celowe
083 Wp∏ywy z us∏ug
084 Wp∏ywy ze sprzeda˝y wyrobów i sk∏adników

majàtkowych
085 Wp∏aty zak∏adów pracy na PFRON
089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, p∏acone

przez urzàd skarbowy
W bud˝ecie paƒstwa kwoty ujmowane w tym para-
grafie wykazywane b´dà w ka˝dym przypadku ze zna-
kiem ujemnym, a w jednostkach samorzàdu teryto-
rialnego — ze znakiem dodatnim.

090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier-
nej wysokoÊci

091 Odsetki od nieterminowych wp∏at z tytu∏u po-
datków i op∏at

092 Pozosta∏e odsetki
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta-

ci pieni´˝nej
097 Wp∏ywy z ró˝nych dochodów

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozosta∏e docho-
dy nie obj´te poszczególnymi paragrafami,
a w szczególnoÊci:
— rozliczenia z lat ubieg∏ych,
— sp∏at´ stypendiów i zasi∏ków zwrotnych wyp∏a-

conych w okresie studiów, zwrot kosztów kszta∏-
cenia w razie niepodj´cia przez absolwenta pra-
cy itp.,

— zwrot kosztów szkolenia pracowników,
— wp∏aty z konfiskaty mienia i przepadku przedmio-

tów na rzecz Skarbu Paƒstwa,
— wp∏ywy z tytu∏u wynagrodzenia dla p∏atnika z ty-

tu∏u wykonywania zadaƒ okreÊlanych przepisami
prawa.

101 Wp∏ywy Êrodka specjalnego ze sprzeda˝y 5%
akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa
Paragraf ten obejmuje przychód ze sprzeda˝y 5%
akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa, o którym mo-
wa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603,
Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306 i Nr 31, poz. 383).

102 Wp∏ywy Êrodka specjalnego ze sprzeda˝y mie-
nia przej´tego przez Skarb Paƒstwa po rozwià-
zaniu umowy o oddanie przedsi´biorstwa do
odp∏atnego korzystania
Paragraf ten obejmuje 10% Êrodków finansowych
uzyskanych przez Skarb Paƒstwa ze sprzeda˝y mie-
nia przej´tego przez Skarb Paƒstwa po rozwiàzaniu
umowy o odp∏atne korzystanie oraz Êrodki finanso-
we stanowiàce sk∏adniki tego mienia, o których mo-
wa w art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40,
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poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15,
poz. 180, Nr 26, poz. 306 i Nr 31, poz. 383).

103 Wp∏ywy Êrodka specjalnego z przychodu uzy-
skanego z prywatyzacji
Paragraf ten obejmuje do 2% przychodu uzyskane-
go z prywatyzacji, nie wi´cej jednak ni˝ koszty przy-
gotowania i przeprowadzenia prywatyzacji przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa,
o którym mowa w art. 59b ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´-
biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98,
poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137,
poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306 i Nr 31,
poz. 383).

104 Wp∏ywy z dop∏at do gier liczbowych na rachu-
nek Êrodków specjalnych

201 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admi-
nistracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
gminie (zwiàzkom gmin) ustawami

202 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane przez gmin´
na podstawie porozumieƒ z organami admini-
stracji rzàdowej

203 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ w∏asnych zadaƒ bie˝àcych gmin
(zwiàzków gmin)

211 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez powiat

212 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane przez powiat
na podstawie porozumieƒ z organami admini-
stracji rzàdowej

213 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa na
realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powiatu

221 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez samorzàd województwa

222 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane przez samo-
rzàd województwa na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

223 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo-
rzàdu województwa

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bie˝àce realizowane na podstawie porozu-
mieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zada-
nia bie˝àce realizowane na podstawie porozu-
mieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego

233 Dotacje celowe otrzymane od samorzàdu wo-
jewództwa na zadania bie˝àce realizowane na
podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego

235 Dochody bud˝etu paƒstwa zwiàzane z realiza-
cjà zadaƒ zlecanych jednostkom samorzàdu
terytorialnego

236 Dochody jednostek samorzàdu terytorialnego
zwiàzane z realizacjà zadaƒ z zakresu admini-
stracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
ustawami

241 Dotacja otrzymana z bud˝etu na pierwsze wy-
posa˝enie w Êrodki obrotowe zak∏adu bud˝e-
towego i gospodarstwa pomocniczego

242 Wp∏ywy do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków obro-
towych zak∏adu bud˝etowego oraz z cz´Êci zy-
sku gospodarstwa pomocniczego

243 Dotacja z bud˝etu otrzymana przez fundusz ce-
lowy

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na re-
alizacj´ zadaƒ bie˝àcych jednostek sektora fi-
nansów publicznych

251 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez zak∏ad bud˝etowy

252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez szko∏´ wy˝szà

253 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez jednostk´ naukowà

255 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez instytucj´ kultury

256 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez samodzielny publiczny zak∏ad opieki
zdrowotnej

257 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez pozosta∏e jednostki sektora finansów pu-
blicznych

261 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez zak∏ad bud˝etowy lub gospodarstwo po-
mocnicze

262 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez pozosta∏e jednostki sektora finansów pu-
blicznych

270 Ârodki na dofinansowanie w∏asnych zadaƒ
bie˝àcych gmin (zwiàzków gmin), powiatów
(zwiàzków powiatów), samorzàdów woje-
wództw, pozyskane z innych êróde∏

271 Wp∏ywy z tytu∏u pomocy finansowej udziela-
nej mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorial-
nego na dofinansowanie w∏asnych zadaƒ bie-
˝àcych

272 Wp∏ywy ze sk∏adek gmin warszawskich na
rzecz miasta sto∏ecznego Warszawy

290 Wp∏ywy z wp∏at gmin i powiatów na rzecz in-
nych jednostek samorzàdu terytorialnego oraz
zwiàzków gmin lub zwiàzków powiatów na do-
finansowanie zadaƒ bie˝àcych

291 Wp∏ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoÊci

292 Subwencje ogólne z bud˝etu paƒstwa
293 Wp∏ywy z wp∏at gmin do bud˝etu paƒstwa
296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bud˝eto-
wych, Êrodkach specjalnych i funduszach celowych
i obejmuje przelewy Êrodków mi´dzy poszczególny-
mi dysponentami tego samego rodzaju Êrodków.
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297 Ró˝ne przelewy
Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bud˝eto-
wych, Êrodkach specjalnych i funduszach celowych
i obejmuje przelewy mi´dzy ró˝nymi rodzajami tych
Êrodków.

298 Wp∏ywy do wyjaÊnienia
299 Dotacje celowe otrzymane ze Êrodków specjal-

nych na finansowanie lub dofinansowanie za-
daƒ zleconych z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝àcej

621 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów realiza-
cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak∏a-
dów bud˝etowych

622 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu na finan-
sowanie i dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych

626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fi-
nansowanie lub dofinansowanie kosztów re-
alizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

629 Ârodki na dofinansowanie w∏asnych inwesty-
cji gmin (zwiàzków gmin), powiatów (zwiàz-
ków powiatów), samorzàdów województw,
pozyskane z innych êróde∏

630 Wp∏ywy z tytu∏u pomocy finansowej udziela-
nej mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorial-
nego na dofinansowanie w∏asnych zadaƒ in-
westycyjnych i zakupów inwestycyjnych

631 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zle-
conych gminom ustawami

632 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez gmin´ na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

633 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych gmin (zwiàzków gmin)

641 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat

642 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-

wane przez powiat na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

643 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych powiatu

651 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez samorzàd
województwa

652 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez samorzàd województwa na pod-
stawie porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej

653 Dotacje celowe otrzymane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych samorzàdu województwa

661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego

662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego

663 Dotacje celowe otrzymane z samorzàdu woje-
wództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieƒ
(umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu tery-
torialnego

665 Wp∏ywy z wp∏at gmin i powiatów na rzecz jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz zwiàz-
ków gmin lub zwiàzków powiatów na dofinan-
sowanie zadaƒ inwestycyjnych i zakupów in-
westycyjnych

801 Prowizje z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji
802 Inne wp∏ywy z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji
806 Odsetki od udzielonych po˝yczek i kredytów

zagranicznych oraz od rachunków specjalnych
807 Wp∏aty odsetek od podmiotów gospodarczych

z tytu∏u udost´pnionych kredytów zagranicz-
nych

808 Dochody z tytu∏u obs∏ugi krajowych skarbo-
wych papierów wartoÊciowych i kredytów

Za∏àcznik nr 4

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW
(z objaÊnieniami)

Wymienione ni˝ej paragrafy ∏àczy si´ w grupy w nast´-
pujàcy sposób:

Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213,
221 do 223, 231 do 233,
241 do 245, 251 do 258,
261 do 263, 271, 272, 281
do 283, 290 do 293, 296
do 299

Âwiadczenia na rzecz 302 i 303, 311, 321 
osób fizycznych do 325

Wydatki bie˝àce 401 do 415, 420 do 430,
441 do 461, 471, 481,
491 i 492

Wydatki majàtkowe 601, 602, 605 do 614,
621 do 623, 626 do 627,
630 do 633, 641 do 643,
651 do 653, 661 do 663,
665 i 680

Rozliczenia z bankami 701

Obs∏uga d∏ugu publicznego 801 do 809
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Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocy-
frowa. Czwartà cyfrà jest cyfra zero lub ni˝ej wymienio-
na odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programów ze Êrodków bezzwrot-
nych pochodzàcych z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje si´ dla wszystkich wydatków pono-
szonych w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç finansowa-
nych w ramach danego programu Phare. èród∏em finan-
sowania tych wydatków sà Êrodki z Unii Europejskiej
przekazane jednostkom samorzàdu terytorialnego na ra-
chunek specjalny. Ten symbol stosuje si´ tak˝e w przy-
padku programów regionalnych, kiedy Êrodki z Unii Eu-
ropejskiej b´dà przekazywane przez odpowiedniego wo-
jewod´ bezpoÊrednio na rachunek wykonawcy realizujà-
cego zadania na rzecz jednostek samorzàdu terytorialne-
go.

2 Wspó∏finansowanie  programów realizowanych ze
Êrodków bezzwrotnych pochodzàcych z Unii Euro-
pejskiej

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich wydat-
ków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsi´wzi´ç
w ramach programu Phare, co do których strona polska
podj´∏a zobowiàzanie, ˝e b´dà one równie˝ przez nià fi-
nansowane. Dzia∏ania finansowane przez stron´ polskà
uj´te sà w Memorandum finansowym zawartym mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisjà Europejskà.
èród∏em finansowania tych wydatków mogà byç np.
Êrodki pochodzàce z bud˝etu paƒstwa oraz Êrodki w∏a-
sne jednostek samorzàdu terytorialnego.

3 Finansowanie z po˝yczek i kredytów zagranicznych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich wydat-
ków ponoszonych w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç, któ-
rych êród∏em finansowania sà Êrodki pochodzàce z po˝y-
czek i kredytów zagranicznych z mi´dzynarodowych in-
stytucji finansowych, np. Banku Âwiatowego (Mi´dzyna-
rodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku
Rozwoju Rady Europy.

4 Wspó∏finansowanie po˝yczek i kredytów zagranicz-
nych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich wydat-
ków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsi´wzi´ç
finansowanych z po˝yczek i kredytów zagranicznych, co
do których strona polska podj´∏a zobowiàzanie, ˝e b´dà
one równie˝ przez nià finansowane. Zobowiàzanie stro-
ny polskiej potwierdzone jest w dokumentach przyzna-
nia po˝yczek lub kredytów zagranicznych z mi´dzynaro-
dowych instytucji finansowych. èród∏em finansowania
tych wydatków mogà byç np. Êrodki pochodzàce z bu-
d˝etu paƒstwa oraz Êrodki w∏asne jednostek samorzàdu
terytorialnego.

5 Finansowanie z innych Êrodków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich wydat-
ków ponoszonych w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç, któ-
rych êród∏em finansowania sà Êrodki pochodzàce z da-
rowizn, grantów przyznanych Polsce przez poszczególne
kraje lub instytucje (np. grant rzàdu USA, Holandii itp.).

6 Wspó∏finansowanie innych Êrodków bezzwrotnych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich wydat-
ków ponoszonych w trakcie realizacji tych przedsi´wzi´ç
finansowanych z grantów i darowizn, co do których stro-
na polska podj´∏a zobowiàzanie, ˝e b´dà one równie˝
przez nià finansowane. Zobowiàzanie strony polskiej po-
twierdzone jest w dokumentach przyznania grantów lub
darowizn. èród∏em finansowania tych wydatków mogà
byç np. Êrodki pochodzàce z bud˝etu paƒstwa oraz Êrod-
ki w∏asne jednostek samorzàdu terytorialnego.

7 Pozosta∏e

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wydatków zwiàza-
nych z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych,
wspó∏finansowaniem dzia∏aƒ realizowanych w ramach
programów wspólnotowych (sà to programy, w których
uczestnictwo Polski jest mo˝liwe po uiszczeniu stosow-
nej sk∏adki).

ObjaÊnienia do paragrafów 302, 303, 401 do 404, 409
i 410 opracowano w oparciu o przepisy wydane na
podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r.
Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, 
poz. 668)

Paragrafy
201 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa

na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych z zakresu admi-
nistracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zleconych
gminom  (zwiàzkom gmin) ustawami

202 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane  przez gmin´
na podstawie porozumieƒ z organami admini-
stracji rzàdowej

203 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ w∏asnych zadaƒ  bie˝àcych gmin
(zwiàzków gmin)

211 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu  administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez  powiat

212 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane przez powiat
na podstawie porozumieƒ z organami admini-
stracji rzàdowej 

213 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych powia-
tu

221 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce z zakresu administracji rzà-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami re-
alizowane przez samorzàd województwa

222 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na zadania bie˝àce realizowane przez samo-
rzàd województwa na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

223 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ bie˝àcych zadaƒ w∏asnych samo-
rzàdu województwa 

231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bie˝àce realizowane na podstawie porozu-
mieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu
terytorialnego
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232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na za-
dania bie˝àce realizowane na podstawie poro-
zumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samorzà-
du terytorialnego

233 Dotacje celowe przekazane do samorzàdu wo-
jewództwa na zadania bie˝àce realizowane na
podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego

241 Dotacja z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowego
i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze
wyposa˝enie w Êrodki obrotowe

242 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków obroto-
wych przez zak∏ad bud˝etowy oraz cz´Êci zy-
sku przez gospodarstwo pomocnicze

243 Dotacja z bud˝etu dla funduszu celowego
244 Dotacje przekazane z funduszy celowych na re-

alizacj´ zadaƒ bie˝àcych dla jednostek sektora
finansów publicznych

245 Dotacje przekazane z funduszy celowych na re-
alizacj´ zadaƒ bie˝àcych dla jednostek nie zali-
czanych do sektora finansów publicznych

251 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla zak∏adu bu-
d˝etowego

252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla szko∏y wy˝-
szej

253 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla jednostek
naukowych

254 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla niepublicz-
nej szko∏y lub innej placówki oÊwiatowo-wy-
chowawczej

255 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla instytucji
kultury

256 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla samodziel-
nego publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej
Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa
w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256
i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136 i Nr 43, poz. 489), z wyjàtkiem pkt 3, który
dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych klasyfi-
kowanych do paragrafu 622 — Dotacje celowe z bu-
d˝etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych in-
nych jednostek sektora finansów publicznych.

257 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla pozosta-
∏ych jednostek sektora finansów publicznych

258 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych

261 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla zak∏adu bu-
d˝etowego lub gospodarstwa pomocniczego

262 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozosta-
∏ych jednostek sektora finansów publicznych

263 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych

271 Wydatki na pomoc finansowà udzielanà mi´-
dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego na
dofinansowanie w∏asnych zadaƒ bie˝àcych

272 Wp∏aty sk∏adek gmin warszawskich na rzecz
miasta sto∏ecznego Warszawy

281 Dotacja celowa z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ zleconych do realizacji
fundacjom

282 Dotacja celowa z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

283 Dotacja celowa z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ zleconych do realizacji
pozosta∏ym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych

290 Wp∏aty gmin i powiatów na rzecz innych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz zwiàz-
ków gmin lub zwiàzków powiatów na dofinan-
sowanie zadaƒ bie˝àcych

291 Zwrot dotacji  wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier-
nej wysokoÊci

292 Subwencje ogólne z bud˝etu paƒstwa
293 Wp∏aty gmin do bud˝etu paƒstwa
296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bud˝eto-
wych, Êrodkach specjalnych i funduszach celowych
i obejmuje przelewy Êrodków mi´dzy poszczególny-
mi dysponentami tego samego rodzaju Êrodków.

297 Ró˝ne przelewy
Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bud˝eto-
wych, Êrodkach specjalnych i funduszach celowych
i obejmuje przelewy mi´dzy ró˝nymi rodzajami tych
Êrodków.

298 Pozosta∏e rozliczenia z bankami
299 Dotacje celowe ze Êrodków specjalnych na fi-

nansowanie lub dofinansowanie zadaƒ zleco-
nych z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝àcej

302 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeƒ
Paragraf ten obejmuje wyp∏aty pieni´˝ne oraz war-
toÊç Êwiadczeƒ w naturze nie zaliczone do wynagro-
dzeƒ, a w szczególnoÊci:
— Êwiadczenia rzeczowe, wynikajàce z przepisów

dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy
(w tym profilaktycznych posi∏ków i napojów),
oraz ekwiwalenty za te Êwiadczenia, a tak˝e ekwi-
walenty za pranie odzie˝y roboczej wykonywane
przez pracowników, ekwiwalenty za u˝ywanie
w∏asnej odzie˝y i obuwia roboczego,

— ekwiwalenty pieni´˝ne za u˝yte przy wykonywa-
niu pracy narz´dzia, materia∏y lub sprz´t, stano-
wiàce w∏asnoÊç wykonawcy,

— zasi∏ki na zagospodarowanie oraz zasi∏ki osiedle-
niowe,

— dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
— Êrodki wydawane do spo˝ycia pracownikom wy-

∏àcznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa
do ekwiwalentu z tego tytu∏u (m.in. w zak∏adach
gastronomicznych, placówkach wy˝ywienia
przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wy-
chowawczych, zak∏adach dla nieletnich, s∏u˝bie
zdrowia, w domach pomocy spo∏ecznej, domach
wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodat-
ków kalorycznych wyp∏acanych na podstawie
odr´bnych przepisów),
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— zakwaterowanie oraz wy˝ywienie Êwiadczone
bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie na kursach
i szkoleniach,

— umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowa-
nie, jeÊli uprawnienie lub obowiàzek jego nosze-
nia wynika z obowiàzujàcych ustaw,

— wyp∏aty dokonywane na rzecz twórców wynalaz-
ków, projektów racjonalizatorskich i wzorów
u˝ytkowych oraz nagrody zwiàzane z tymi pro-
jektami, a tak˝e nagrody za osiàgni´cie wymier-
nych efektów ekonomicznych wdra˝ania nowych
rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych, b´dà-
cych wynikami prac badawczych,

— nagrody o charakterze szczególnym, a zw∏aszcza
nagrody resortowe, nagrody konkursowe, na-
grody za szczególne osiàgni´cia w zakresie prac
badawczych oraz zastosowania ich wyników
w praktyce, nagrody Prezesa Rady Ministrów za
wyró˝niajàce si´ rozprawy doktorskie i habilita-
cyjne oraz za dzia∏alnoÊç naukowà, nagrody za
ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodaw-
ców, nagrody za osiàgni´cia w dziedzinie twór-
czoÊci artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury,

— odprawy pieni´˝ne wyp∏acane z tytu∏u og∏osze-
nia upad∏oÊci lub likwidacji pracodawcy albo
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczà-
cych pracodawcy,

— jednorazowe odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub
d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo
Êmierci oraz odszkodowania za przedmioty utra-
cone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pra-
cy, przys∏ugujàce od pracodawcy,

— zasàdzone odszkodowania w sprawach ze sto-
sunku pracy,

— dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych
z tytu∏u zast´pstwa w post´powaniu sàdowym,
z wyjàtkiem wynagrodzeƒ wyp∏acanych na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej,

— wyp∏aty przeznaczone na pomoc zdrowotnà dla
nauczycieli,

— Êwiadczenia przys∏ugujàce mianowanym urz´d-
nikom paƒstwowym w razie rozwiàzania stosun-
ku pracy, w przypadku reorganizacji urz´du lub
jego likwidacji,

— uposa˝enia, nagrody i zapomogi oraz inne nale˝-
noÊci wyp∏acane ˝o∏nierzom niezawodowym
i funkcjonariuszom w s∏u˝bie kandydackiej,

— ustawowe nale˝noÊci dla ˝o∏nierzy i funkcjona-
riuszy, mi´dzy innymi takie, jak: równowa˝niki za
brak kwatery sta∏ej, równowa˝niki remontowe,
pomoc mieszkaniowa, gratyfikacje urlopowe,
dop∏aty do wypoczynku, nale˝noÊci za przejazd
na urlop,

— rekompensaty dla ∏awników nie pozostajàcych
w stosunku pracy za czas wykonywania czynno-
Êci w sàdzie,

— rycza∏ty wyp∏acane kuratorom spo∏ecznym,
— odprawy poÊmiertne.

303 Ró˝ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Paragraf ten obejmuje wydatki osobowe oraz wy-
datki z tytu∏u Êwiadczeƒ rzeczowych nie zaliczone
do paragrafów 302, 311, 321 do 323, 401 do 410,
mi´dzy innymi:

— diety poselskie, senatorskie, cz∏onków Rady
S∏u˝by Cywilnej, Rady Statystyki i inne,

— diety dla radnych jednostek samorzàdu teryto-
rialnego i cz∏onków komisji organów stanowià-
cych jednostek samorzàdu terytorialnego,

— pomoc finansowà paƒstwa na bie˝àce naprawy
prywatnych domów wielomieszkaniowych oraz
dop∏aty do energii cieplnej (z kot∏owni w∏asnych),

— odszkodowania za przej´te mienie,
— wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie odr´b-

nych przepisów osobom, które wykonujà okre-
Êlone czynnoÊci na polecenie w∏aÊciwych orga-
nów, np. bieg∏ym w post´powaniu dochodzenio-
wym, sàdowym i administracyjnym, wynagro-
dzenia za udzia∏ w posiedzeniach kolegiów do
spraw wykroczeƒ, za czynnoÊci arbitrów,

— wynagrodzenia wyp∏acane osobom fizycznym za
udzia∏ w komisjach, radach nadzorczych, zarzà-
dach spó∏ek, jury w konkursach, radach nauko-
wych i naukowo-technicznych, niezale˝nie od
sposobu ich powo∏ywania,

— wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzie∏o,

— zasàdzone renty.
311 Âwiadczenia spo∏eczne

Paragraf ten obejmuje Êwiadczenia spo∏eczne na
rzecz osób fizycznych, przewidziane w obowiàzujà-
cych przepisach i uk∏adach zbiorowych pracy,
a w szczególnoÊci:
— emerytury i renty,
— Êwiadczenia z tytu∏u ubezpieczeƒ spo∏ecznych

pokrywane ze Êrodków funduszów celowych,
— Êwiadczenia wyp∏acane ze Êrodków Funduszu

Pracy,
— zapomogi dla podopiecznych,
— zasi∏ki dla rodzin osób odbywajàcych s∏u˝b´ woj-

skowà,
— zapomogi dla dzieci w rodzinach zast´pczych,
— zaopatrzenie inwalidów w przedmioty ortope-

dyczne,
— doraêne zaopatrzenie inwalidów w sprz´t domo-

wy, bielizn´, poÊciel, odzie˝ i inne,
— Êwiadczenia wyp∏acane w ramach pomocy spo-

∏ecznej,
— dodatki mieszkaniowe,
— zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze,
— Êwiadczenia spo∏eczne, zlecone do wyp∏aty, pod-

legajàce finansowaniu ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa, mi´dzy innymi rycza∏ty energetyczne, do-
datki kombatanckie, Êwiadczenia dla osób depor-
towanych,

— uposa˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie
spoczynku oraz uposa˝enia rodzinne.

321 Stypendia i zasi∏ki dla studentów
322 Dop∏aty do zakwaterowania i wy˝ywienia stu-

dentów
323 Dop∏aty do Funduszu Po˝yczek i Kredytów

Studenckich
324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla

uczniów
325 Stypendia ró˝ne

Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci:
— stypendia doktoranckie i stypendia naukowe,
— stypendia ministra dla studentów za osiàgni´cia

w nauce,
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— stypendia dla osób kierowanych: za granic´ w ce-
lu prowadzenia badaƒ naukowych, na studia
wy˝sze, studia doktoranckie i podyplomowe, sta-
˝e naukowe, artystyczne, habilitacyjne i inne sta-
˝e oraz kursy podnoszàce kwalifikacje,

— stypendia dla osób nie b´dàcych obywatelami
polskimi, przyje˝d˝ajàcych do Polski w celu od-
bycia studiów, studiów doktoranckich i podyplo-
mowych, sta˝u naukowego, artystycznego oraz
specjalizacyjnego, praktyk zawodowych oraz
przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia,

— Êwiadczenia w zakresie zakwaterowania i wy˝y-
wienia w czasie kilkudniowych konsultacji, przy-
s∏ugujàce nauczycielom studiujàcym zaocznie,

— stypendia przyznawane osobom zajmujàcym si´
twórczoÊcià artystycznà, upowszechnianiem
i ochronà dóbr kultury.

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
402 Wynagrodzenia osobowe cz∏onków korpusu

s∏u˝by cywilnej
Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób nale˝à-
cych do korpusu s∏u˝by cywilnej (pracowników
i urz´dników s∏u˝by cywilnej), o których mowa
w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255).

403 Wynagrodzenia osobowe s´dziów i prokurato-
rów oraz asesorów i aplikantów

Wynagrodzenia osobowe, o których mowa w paragra-
fach 401 do 403, obejmujà wynagrodzenia i inne
Êwiadczenia z tytu∏u pracy, wyp∏acane lub wydane
w naturze (odpowiednio przeliczone): pracownikom 
— nale˝ne z tytu∏u istniejàcego stosunku pracy, oso-
bom wykonujàcym prac´ nak∏adczà — nale˝ne z tytu-
∏u umowy o prac´ nak∏adczà, m∏odocianym — z tytu∏u
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego
i osobom pe∏noletnim, które koƒczà nauk´ zawodu na
warunkach okreÊlonych dla m∏odocianych.

Wynagrodzenia osobowe obejmujà w szczególnoÊci:
— wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej,

akordowej, prowizyjnej i innej,
— dodatki za sta˝ pracy oraz inne dodatki (dodatkowe

wynagrodzenia) za szczególne w∏aÊciwoÊci pracy,
szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

— premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
— dodatki za prac´ w godzinach nadliczbowych,
— wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane

w ramach obowiàzujàcego wymiaru czasu pracy,
lecz nie wynikajàce z zakresu czynnoÊci,

— wynagrodzenia za czynnoÊci przewidziane do wyko-
nania poza normalnymi godzinami pracy w zak∏a-
dzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pra-
codawc´ (np. dy˝ury, pe∏nienie pogotowia domo-
wego),

— dop∏aty (dodatki) wyrównawcze (np. wyrównanie do
wysokoÊci kwoty najni˝szego wynagrodzenia za pra-
c´ pracowników ustalanego przez Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej na podstawie Kodeksu pracy,
przy wykonywaniu pracy zast´pczej),

— wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wy-
p∏acane ze Êrodków pracodawców (wynagrodzenia
za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdro-
wia, za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby,

za czas przestoju nie zawinionego przez pracownika
i inne),

— nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emery-
talne, ekwiwalenty pieni´˝ne za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy i inne,

— uposa˝enia pos∏ów i senatorów wraz z uposa˝e-
niem dodatkowym, odprawy emerytalne, rentowe
i parlamentarne pos∏ów i senatorów,

— Êwiadczenia o charakterze deputatowym (wartoÊç
Êwiadczeƒ w cz´Êci nie op∏aconej przez pracownika)
lub ich ekwiwalenty pieni´˝ne (np. deputaty w´glo-
we, energetyczne, Êrodków spo˝ywczych),

— Êwiadczenia odszkodowawcze (np. w zwiàzku ze
skróceniem okresu wypowiedzenia, Êwiadczenia
wyrównawcze wyp∏acane pracownikom, którzy
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodo-
wej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu).

Do wynagrodzeƒ osobowych nie zalicza si´ wynagro-
dzeƒ z tytu∏u rozporzàdzania przez pracowników pra-
wami autorskimi do utworów stworzonych w ramach
stosunku pracy.

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie
z ustawà z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno-
stek sfery bud˝etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 72,
poz. 802 i Nr 110, poz. 1255).

405 Uposa˝enia ̋ o∏nierzy zawodowych i nadtermi-
nowych oraz funkcjonariuszy 
Paragraf ten obejmuje:
— uposa˝enia zasadnicze wraz z dodatkami, nagro-

dy uznaniowe i zapomogi dla: ˝o∏nierzy zawodo-
wych, ̋ o∏nierzy pe∏niàcych nadterminowà s∏u˝b´
wojskowà oraz policjantów, funkcjonariuszy
S∏u˝by Wi´ziennej, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
oraz funkcjonariuszy celnych.

406 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Paragraf ten obejmuje: inne nale˝noÊci (Êwiadcze-
nia) przys∏ugujàce ˝o∏nierzom zawodowym i nad-
terminowym oraz funkcjonariuszom, nie zaliczone
do paragrafu 405.

407 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

408 Uposa˝enia oraz Êwiadczenia pieni´˝ne wy-
p∏acane przez okres roku ˝o∏nierzom i funkcjo-
nariuszom zwolnionym ze s∏u˝by

409 Honoraria
Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci:
— wynagrodzenie przekazywane autorowi lub arty-

Êcie wykonawcy z tytu∏u korzystania z utworu lub
artystycznego wykonywania przez podmioty wy-
p∏acajàce wynagrodzenie, je˝eli utwór lub arty-
styczne wykonanie zosta∏y stworzone przez pra-
cowników na podstawie umowy o prac´ lub
przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlece-
nia lub umowy o dzie∏o,

— wynagrodzenia (tantiemy) wyp∏acane twórcom
lub artystom wykonawcom przez organizacje
zbiorowego zarzàdzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi,
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— wynagrodzenia za opracowania naukowe i ba-
dawczo-rozwojowe wykonywane przez pracow-
ników jednostek naukowych i jednostek badaw-
czo-rozwojowych, stanowiàce wyk∏adnik dzia∏al-
noÊci twórczej,

— wynagrodzenia i tantiemy wyp∏acane twórcom
przez stowarzyszenia twórców,

— wynagrodzenia za opracowania naukowo-ba-
dawcze i rozwojowe wykonywane przez pracow-
ników placówek naukowych i szkó∏ wy˝szych po-
za obowiàzujàcym ich czasem pracy lub poza
obowiàzujàcym wymiarem zaj´ç — wy∏àcznie
w zakresie prac twórczych.

410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osób fizycz-
nych nale˝ne za zlecone czynnoÊci wykonywane na
podstawie umowy agencyjnej, op∏acane od doko-
nywanych transakcji kupna lub sprzeda˝y oraz wy-
konywanych us∏ug o okreÊlonej wysokoÊci stawki
prowizyjnej.

411 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
412 Sk∏adki na Fundusz Pracy

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytu∏u sk∏adek na
Fundusz Pracy, uiszczanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25,
poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63,
poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431,
Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 31,
poz. 384 i Nr 48, poz. 550).

413 Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
Paragraf ten obejmuje sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne op∏acane z bud˝etu paƒstwa za osoby
wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U.
Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz.
756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz.
1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63,
poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230).

414 Wp∏aty na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych
Paragraf ten obejmuje wp∏aty, o których mowa
w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776
i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

415 Dop∏aty w spó∏kach prawa handlowego
Paragraf ten obejmuje dop∏aty, o których mowa
w art. 178 Kodeksu handlowego

420 Fundusz operacyjny
421 Zakup materia∏ów i wyposa˝enia

Nie zalicza si´ do tego paragrafu zakupów dokona-
nych z paragrafów 422—425, a tak˝e zakupów dóbr
przekazywanych osobom fizycznym w ramach de-
putatów i innych Êwiadczeƒ w naturze dokonywa-
nych z wydatków osobowych.

422 Zakup Êrodków ˝ywnoÊci
Paragraf ten obejmuje pe∏ne wydatki na zakup pro-
duktów ˝ywnoÊciowych dla osób korzystajàcych
z internatów i sto∏ówek, dla dzieci w ˝∏obkach
i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodaw-
ców, podopiecznych w zak∏adach opiekuƒczych,
wychowanków zak∏adów poprawczych i schronisk
dla nieletnich, uczestników obozów, wi´êniów, ˝o∏-
nierzy itp., z wyjàtkiem wydatków na wy˝ywienie
personelu. Op∏aty za wy˝ywienie obejmujà odpo-
wiednie podzia∏ki dochodów. Paragraf ten obejmu-
je tak˝e wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza
˝ywego, przeznaczonego do uboju na w∏asne po-
trzeby wymienionych zak∏adów, w wypadku gdy
wydatki te nie sà obj´te planem finansowym gospo-
darstwa pomocniczego.

423 Zakup leków i materia∏ów medycznych
Paragraf ten obejmuje wydatki zak∏adów leczni-
czych i sanitarnych, zak∏adów dla podopiecznych,
zak∏adów dla nieuleczalnie chorych, wydatki jedno-
stek wymiaru sprawiedliwoÊci, wydatki zak∏adów
weterynaryjnych, inspekcji sanitarnych na zakup le-
ków, wydatki na zakup: krwi od krwiodawców, Êrod-
ków opatrunkowych, opakowaƒ do leków, b∏on, pa-
pierów i chemikaliów rentgenowskich, materia∏ów
do analiz itp.

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i ksià˝ek

425 Zakup sprz´tu i uzbrojenia
Paragraf ten s∏u˝y do wyodr´bnienia wydatków po-
noszonych na zakup specjalistycznego sprz´tu
i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa publicznego i wyst´puje
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji, w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa i w bud˝etach
wojewodów — w dziale 754 Bezpieczeƒstwo pu-
bliczne i ochrona przeciwpo˝arowa i w Minister-
stwie SprawiedliwoÊci — w dziale 755 Wymiar spra-
wiedliwoÊci.

426 Zakup energii
Paragraf ten obejmuje op∏aty za dostaw´ energii
elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

427 Zakup us∏ug remontowych
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup us∏ug re-
montowych (z wyjàtkiem wydatków na zakup us∏ug
Êwiadczonych przez osoby fizyczne, obj´tych para-
grafami 303, 401 do 403, 405 do 406 i 408 do 410),
a w szczególnoÊci:
— us∏ugi obce o charakterze przemys∏owym, pole-

gajàce g∏ównie na przywracaniu wartoÊci u˝ytko-
wej wyrobów przemys∏owych, mi´dzy innymi
us∏ugi konserwacyjne i naprawcze wyrobów
przemys∏owych, np. maszyn, Êrodków transpor-
tu, urzàdzeƒ, sprz´tu,

— us∏ugi budowlano-monta˝owe w zakresie re-
montów i konserwacji pomieszczeƒ i budynków,
a tak˝e koszty zleconego opracowania dokumen-
tacji  typowej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych,

— us∏ugi w zakresie remontów i modernizacji dróg.
428 Zakup us∏ug zdrowotnych
429 Zakup Êwiadczeƒ zdrowotnych dla osób nie

obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia zdro-
wotnego
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Paragraf ten obejmuje Êwiadczenia zdrowotne,
o których mowa w art. 165 ustawy z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929
i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49,
poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72,
poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256
oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230).

430 Zakup us∏ug pozosta∏ych
Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup us∏ug
(z wyjàtkiem us∏ug Êwiadczonych przez osoby fi-
zyczne, obj´tych paragrafami 303, 401 do 403, 405
do 406 i 408 do 410, oraz us∏ug nie wymienionych
w paragrafach 426 do 429), a w szczególnoÊci:
— us∏ugi drukarskie, introligatorskie, powielanie,

kopiowanie,
— us∏ugi transportowe zwiàzane z przewozem rze-

czy, mi´dzy innymi: op∏aty za przewóz wszelkich
towarów obcymi Êrodkami transportu przy zaku-
pach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami
za∏adowania i wy∏adowania, jeÊli nie zosta∏y one
wyodr´bnione w rachunku za transport, np.
transport opa∏u z dostawà do piwnic,

— op∏aty za us∏ugi pocztowe, telegraficzne i telefo-
niczne,

— us∏ugi w zakresie utrzymania dróg,
— us∏ugi pralnicze,
— us∏ugi kominiarskie, wywóz Êmieci, utrzymanie

parków i zieleƒców,
— us∏ugi oÊrodków mechanicznego i automatycz-

nego przetwarzania danych,
— dop∏aty do biletów dla uczniów doje˝d˝ajàcych

do szkó∏,
— us∏ugi Êwiadczone odp∏atnie przez gospodar-

stwa pomocnicze na rzecz macierzystej jednostki
bud˝etowej,

— us∏ugi komunalne i mieszkaniowe, mi´dzy inny-
mi: op∏aty za wynajem sal, wydatki zwiàzane z za-
kwaterowaniem uczestników kursów szkolenio-
wych, wydatki na utrzymanie cudzoziemców (np.
hotele, wy˝ywienie, przejazdy), czynsze lokalo-
we, op∏aty za us∏ugi pogrzebowe, np. dotyczàce
osób zas∏u˝onych, podopiecznych,

— us∏ugi w zakresie oÊwiaty i wychowania oraz
szkolnictwa wy˝szego, mi´dzy innymi: zwroty
kosztów wy˝ywienia w internatach wychowan-
ków domów dziecka i innych zak∏adów opiekuƒ-
czo-wychowawczych, wydatki dotyczàce przejaz-
dów, zakwaterowania i wy˝ywienia uczniów
i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urzàdza-
nych w ramach programów nauczania i wycho-
wania, op∏aty za studia w zakresie dokszta∏cania
kadr, organizowane przez szko∏y wy˝sze,

— us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo-
∏ecznej, mi´dzy innymi: zwrot kosztów leczenia
osobom ubezpieczonym, korzystajàcym w uza-
sadnionych wypadkach z prywatnej pomocy le-
karskiej, wydatki dotyczàce analiz lekarskich zle-
canych obcym jednostkom, przeÊwietleƒ, kàpieli
chorych itp.,

— us∏ugi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki i wypoczynku, mi´dzy in-
nymi: op∏aty radiofoniczne i telewizyjne, op∏aty
za us∏ugi rozrywkowe, turystyczne i inne,

— us∏ugi naukowo-badawcze,
— us∏ugi ró˝ne, mi´dzy innymi: us∏ugi reklamowe,

us∏ugi dotyczàce og∏oszeƒ, obwieszczeƒ, eksper-
tyz wykonywanych przez osoby prawne, rozpro-
wadzania pism, przeglàdów samochodów, zaku-
pu tablic rejestracyjnych,

— koszty i prowizje bankowe,
— us∏ugi w zakresie utrzymania infrastruktury za-

pewniajàcej dost´p do portów i infrastruktury
portowej, 

— us∏ugi w zakresie robót zwiàzanych z ochronà
brzegu morskiego.

441 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe
Paragraf ten obejmuje wydatki na podró˝e s∏u˝bo-
we krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami roz-
porzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze
kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13, poz.
173), inne wydatki zaliczone na podstawie odr´b-
nych przepisów do wydatków na podró˝e s∏u˝bowe
krajowe, np. rycza∏ty i zwrot kosztów za u˝ywanie
przez pracowników w∏asnych pojazdów do celów
s∏u˝bowych w granicach administracyjnych miasta
lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wy-
równanie wydatków ponoszonych przez pracowni-
ków w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym
miejscem pracy lub poza sta∏ym miejscem zamiesz-
kania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejsco-
woÊci.

442 Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne
Paragraf ten obejmuje wydatki na podró˝e s∏u˝bo-
we zagraniczne, a w szczególnoÊci:
— podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne pracowników

w∏asnych (przejazdy, diety i noclegi),
— podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne osób nie b´dà-

cych pracownikami w∏asnymi.
443 Ró˝ne op∏aty i sk∏adki 

Paragraf ten obejmuje ró˝nego rodzaju p∏atnoÊci
oraz sk∏adki wp∏acane na rzecz instytucji krajowych
i zagranicznych, mi´dzy innymi:
— op∏aty za ubezpieczenia samochodów i innych

pojazdów (∏àcznie z kierowcà i pasa˝erami),
— op∏aty za patenty krajowe,
— op∏aty za zg∏aszane wynalazki,
— sk∏adki na rzecz stowarzyszeƒ krajowych, inne,
— kaucje i wk∏ady mieszkaniowe,
— koszty ubezpieczeƒ chorobowych praktykantów,
— ró˝ne ubezpieczenia rzeczowe.

444 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych
Paragraf ten obejmuje:
— wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym funduszu
Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70,
poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647
i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518
i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486
i Nr 113, poz. 717),

— wydatki ponoszone z funduszu socjalnego two-
rzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏-
nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U.
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z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
z 1996 r. Nr 1, poz. 1, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118),

— wydatki ponoszone z funduszu socjalnego two-
rzonego na podstawie art. 27 ustawy z dnia 18 lu-
tego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118),

— wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291),

— wydatki ponoszone zgodnie z art. 122 ustawy
z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝-
szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509, Nr 121, poz. 591,
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1115 i 1118).

445 Udzielone po˝yczki na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych s´dziów i prokuratorów

446 Podatek dochodowy od osób prawnych
447 C∏a
448 Podatek od nieruchomoÊci
449 Pozosta∏e podatki na rzecz bud˝etu paƒstwa
450 Pozosta∏e podatki na rzecz bud˝etów jedno-

stek samorzàdu terytorialnego
451 Op∏aty na rzecz bud˝etu paƒstwa
452 Op∏aty na rzecz bud˝etów jednostek samorzà-

du terytorialnego
453 Podatek od towarów i us∏ug (VAT)
454 Sk∏adki do organizacji mi´dzynarodowych
455 Szkolenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej
456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmier-
nej wysokoÊci

457 Odsetki od nieterminowych wp∏at z tytu∏u po-
datków i op∏at

458 Pozosta∏e odsetki
459 Kary i odszkodowania wyp∏acane na rzecz

osób fizycznych
460 Kary i odszkodowania wyp∏acane na rzecz

osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

461 Koszty post´powania sàdowego i prokurator-
skiego

471 Fundusz dyspozycyjny
Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne, pla-
nowane wy∏àcznie na podstawie szczególnych prze-
pisów

481 Rezerwy
Paragraf ten nie obejmuje rezerw wymienionych
w paragrafie 680

491 Wydatki Êrodka specjalnego na cele zwiàzane
z zaspokojeniem roszczeƒ by∏ych w∏aÊcicieli
mienia przej´tego przez Skarb Paƒstwa
Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa
w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-

mercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106,
poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40,
poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15,
poz. 180, Nr 26, poz. 306 i Nr 31, poz. 383).

492 Dofinansowanie ze Êrodka specjalnego proce-
sów likwidacyjnych i uzupe∏nienie Êrodków na
pokrycie kosztów post´powania upad∏oÊcio-
wego przedsi´biorstw paƒstwowych
Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mowa
w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444
i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60,
poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368
i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95,
poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405,
Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26,
poz. 306).

601 Wydatki na zakup i obj´cie akcji oraz wniesie-
nie wk∏adów do spó∏ek prawa handlowego

602 Wydatki na wniesienie wk∏adów do spó∏dzielni
605 Wydatki inwestycyjne jednostek bud˝etowych
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu-

d˝etowych
607 Wydatki inwestycyjne zak∏adów bud˝etowych
608 Wydatki na zakupy inwestycyjne zak∏adów bu-

d˝etowych
609 Wydatki i dotacje inwestycyjne Êrodków spe-

cjalnych
610 Wydatki na zakupy inwestycyjne Êrodków spe-

cjalnych
611 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
612 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy ce-

lowych
613 Wydatki inwestycyjne pozosta∏ych jednostek
614 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozosta∏ych

jednostek
Z wydatków na cele inwestycyjne wyodr´bnione zosta-
∏y zakupy. W paragrafach: 605, 607, 609, 611 i 613 uj-
muje si´ wydatki na inwestycje, bez zakupów inwesty-
cyjnych, które nale˝y klasyfikowaç odpowiednio w pa-
ragrafach: 606, 608, 610, 612 i 614. Zakupy te odnoszà
si´ do Êrodków trwa∏ych nie zaliczonych do pierwsze-
go wyposa˝enia, których wartoÊç poczàtkowa jest wy˝-
sza od kwoty okreÊlonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654), a odpisy amor-
tyzacyjne od tych Êrodków trwa∏ych nie sà dokonywa-
ne jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje si´ odpi-
sów amortyzacyjnych w wypadkach okreÊlonych w tej
ustawie.

621 Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zak∏adów bud˝eto-
wych

622 Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
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623 Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zali-
czanych do sektora finansów publicznych 

626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sek-
tora finansów publicznych

627 Dotacje z funduszy celowych na finansowa-
nie lub dofinansowanie kosztów realizacji in-
westycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych

630 Wydatki na pomoc finansowà udzielanà mi´-
dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego na
dofinansowanie w∏asnych zadaƒ inwestycyj-
nych i zakupów inwestycyjnych

631 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz innych zadaƒ zle-
conych gminom ustawami

632 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez gmin´ na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

633 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych gmin (zwiàzków gmin)

641 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez powiat

642 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez powiat na podstawie porozumieƒ
z organami administracji rzàdowej

643 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych powiatu

651 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rzàdowej oraz inne zadania zle-
cone ustawami realizowane przez samorzàd
województwa

652 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane przez samorzàd województwa na pod-

stawie porozumieƒ z organami administracji
rzàdowej

653 Dotacje celowe przekazane z bud˝etu paƒstwa
na realizacj´ inwestycji i zakupów inwestycyj-
nych w∏asnych samorzàdu województwa

661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne realizowane na pod-
stawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego

662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na in-
westycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy jed-
nostkami samorzàdu terytorialnego

663 Dotacje celowe przekazane do samorzàdu wo-
jewództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieƒ (umów)
mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego

665 Wp∏aty gmin i powiatów na rzecz innych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz zwiàz-
ków gmin lub zwiàzków powiatów na dofinan-
sowanie zadaƒ inwestycyjnych i zakupów in-
westycyjnych

680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
701 Rozliczenia z bankami dotyczàce mieszkalnic-

twa
801 Rozliczenia z bankami zwiàzane z obs∏ugà d∏u-

gu publicznego
802 Wyp∏aty z tytu∏u por´czeƒ sp∏aty krajowych

kredytów bankowych
803 Wyp∏aty z tytu∏u gwarancji sp∏aty zagranicz-

nych kredytów bankowych
804 Wyp∏aty z tytu∏u pozosta∏ych por´czeƒ i gwa-

rancji
805 Wyp∏aty z tytu∏u dochodzenia nale˝noÊci Skar-

bu Paƒstwa, powsta∏ych w wyniku realizacji
por´czeƒ i gwarancji Skarbu Paƒstwa

806 Odsetki od otrzymanych po˝yczek i kredytów
zagranicznych

807 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartoÊciowych oraz po˝yczek i kre-
dytów

808 Odsetki od obligacji skarbowych Rzeczypo-
spolitej Polskiej wyemitowanych za granicà
i od obligacji Brady’ego

809 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych

Za∏àcznik nr 5

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW

Klasyfikacja okreÊlona w tym za∏àczniku dotyczy
przychodów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550).

901 Przychody ze sprzeda˝y bonów skarbowych 
911 Przychody ze sprzeda˝y obligacji skarbowych

na rynku krajowym

916 Przychody ze sprzeda˝y obligacji skarbowych
za granicà

931 Przychody ze sprzeda˝y innych papierów war-
toÊciowych

941 Przychody z prywatyzacji poÊredniej
942 Przychody z prywatyzacji bezpoÊredniej
943 Przychody z prywatyzacji majàtku pozosta∏ego

po likwidacji paƒstwowych jednostek organiza-
cyjnych oraz spó∏ek z udzia∏em Skarbu Paƒstwa
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944 Pozosta∏e przychody z prywatyzacji
951 Przychody ze sp∏at po˝yczek i kredytów udzie-

lonych z bud˝etu
952 Przychody z zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów

na rynku krajowym
953 Przychody  z zaciàgni´tych po˝yczek i kredy-

tów na rynku zagranicznym

955 Przychody z tytu∏u innych rozliczeƒ krajowych
956 Przychody z tytu∏u innych rozliczeƒ zagranicz-

nych
957 Nadwy˝ki z lat ubieg∏ych
958 Przychody z tytu∏u wp∏ywów od podmiotów

gospodarczych na sp∏at´ udost´pnionych kre-
dytów zagranicznych

Za∏àcznik nr 6

KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW ROZCHODÓW

961 Wykup bonów skarbowych
971 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na

rynku krajowym
976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za

granicà oraz obligacji Brady’ego
982 Wykup innych papierów wartoÊciowych
985 Finansowanie reformy systemu ubezpieczeƒ

spo∏ecznych
987 Wyp∏aty rekompensat z tytu∏u okresowego

niepodwy˝szania p∏ac w sferze bud˝etowej
oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków
do emerytur i rent

988 Finansowanie innych zadaƒ z wp∏ywów z pry-
watyzacji

991 Udzielone z bud˝etu po˝yczki i kredyty
992 Sp∏aty otrzymanych krajowych po˝yczek i kre-

dytów
993 Sp∏aty otrzymanych zagranicznych po˝yczek

i kredytów
994 Lokaty
995 Rozchody z tytu∏u innych rozliczeƒ krajowych
996 Rozchody z tytu∏u innych rozliczeƒ zagranicz-

nych

Za∏àcznik nr 7

SZCZEGÓ¸OWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADA¡ Z ZAKRESU BEZPIECZE¡STWA 
WEWN¢TRZNEGO I ZEWN¢TRZNEGO

252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla szko∏y
wy˝szej

252001 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na uposa˝enia ̋ o∏-
nierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy
podj´li s∏u˝b´ przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252002 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na uposa˝enia dla
˝o∏nierzy zawodowych i funkcjonariuszy, któ-
rzy podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia 1999 r.

252003 Dotacja dla akademii wojskowych na uposa˝e-
nia dla ˝o∏nierzy nadterminowych, którzy pod-
j´li s∏u˝b´ przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252004 Dotacja dla akademii wojskowych na uposa˝e-
nia dla ˝o∏nierzy nadterminowych, którzy pod-
j´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia 1999 r.

252005 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na wynagrodzenia
dla pracowników

252006 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy na
rzecz ˝o∏nierzy zawodowych

252007 Dotacja dla akademii wojskowych na sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy
na rzecz ˝o∏nierzy nadterminowych

252008 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na sk∏adki na
ubezpieczenia spo∏eczne i Fundusz Pracy na
rzecz pracowników

252009 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na wydatki rzeczo-
we

262 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla pozo-
sta∏ych jednostek sektora finansów publicz-
nych

262001 Dotacja na dofinansowanie zadaƒ wynikajà-
cych ze Strategicznego Programu Rzàdowego
„Zagospodarowanie mienia przej´tego od
wojsk Federacji Rosyjskiej”

262002 Pozosta∏e dotacje przedmiotowe

302 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeƒ

302001 Uposa˝enia ˝o∏nierzy niezawodowych i funk-
cjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej, z wyjàt-
kiem ˝o∏nierzy nadterminowych

302002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nierzy
niezawodowych i funkcjonariuszy w s∏u˝bie
kandydackiej, z wyjàtkiem ˝o∏nierzy nadtermi-
nowych
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302003 Odprawy wyp∏acane ˝o∏nierzom przy zwolnie-
niu z zasadniczej s∏u˝by wojskowej i wojsko-
wego przeszkolenia studentów oraz funkcjo-
nariuszom zwolnionym ze s∏u˝by kandydac-
kiej

302004 Nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acane ˝o∏nierzom
wyznaczonym do pe∏nienia s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa w sk∏adzie misji specjalnych or-
ganizacji mi´dzynarodowych i w ramach ONZ
oraz studiujàcym za granicà

302005 Nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acane funkcjonariu-
szom skierowanym na przeszkolenie lub stu-
diujàcym za granicà

302006 Równowa˝niki pieni´˝ne w zamian za wy˝y-
wienie w naturze, wyp∏acane ˝o∏nierzom
i funkcjonariuszom

302007 Równowa˝niki pieni´˝ne w zamian za wy˝y-
wienie w naturze, wyp∏acane pracownikom

302008 Ekwiwalenty i równowa˝niki pieni´˝ne w za-
mian za umundurowanie w naturze, wyp∏aca-
ne ˝o∏nierzom i funkcjonariuszom

302009 Ekwiwalenty i równowa˝niki pieni´˝ne w za-
mian za umundurowanie w naturze, wyp∏aca-
ne pracownikom

302010 Równowa˝niki pieni´˝ne wyp∏acane za re-
mont i brak kwatery sta∏ej funkcjonariuszom

302011 Wydatki na rzecz ˝o∏nierzy zawodowych i s∏u-
chaczy szkó∏ wojskowych pobierajàcych nauk´
poza resortem obrony narodowej oraz funk-
cjonariuszy pobierajàcych nauk´ poza resor-
tem spraw wewn´trznych i administracji

302012 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy i funkcjonariu-
szy

302013 Pozosta∏e nale˝noÊci pracowników

303 Ró˝ne wydatki na rzecz osób fizycznych

303001 Wydatki i Êwiadczenia na rzecz osób fizycz-
nych

303002 Odszkodowania Skarbu Paƒstwa dla osób nie-
s∏usznie represjonowanych

303003 Wydatki i Êwiadczenia wynikajàce z art. 204
i art. 214 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 ,
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43,
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28,
poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)

303004 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych

311 Âwiadczenia spo∏eczne

311001 Emerytury
311002 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
311003 Renty rodzinne
311004 Emerytury i renty zbiegajàce si´ ze Êwiadcze-

niami rolniczymi
311005 Zasi∏ki rodzinne wyp∏acane przy emeryturach

i rentach
311006 Zasi∏ki i dodatki piel´gnacyjne wyp∏acane przy

emeryturach i rentach dla cz∏onków rodziny

311007 Dodatki kombatanckie i Êwiadczenia w wyso-
koÊci dodatku kombatanckiego

311008 Rycza∏ty energetyczne
311009 Âwiadczenia dla ˝o∏nierzy górników
311010 Âwiadczenia dla osób deportowanych
311011 Zasi∏ek pogrzebowy
311012 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ spo∏ecznych przy-

znanych jedynym ˝ywicielom rodzin
311013 Zasi∏ki rodzinne wyp∏acane ˝o∏nierzom i funk-

cjonariuszom
311014 Zasi∏ki piel´gnacyjne wyp∏acane ˝o∏nierzom

i funkcjonariuszom
311015 Zasi∏ki wychowawcze wyp∏acane ˝o∏nierzom

i funkcjonariuszom

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia dla pracowników obj´tych
mno˝nikowym systemem wynagradzania (bez
wynagrodzeƒ s∏u˝by cywilnej)

401002 Pozosta∏e sk∏adniki wynagrodzenia dla pra-
cowników obj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania (bez wynagrodzeƒ s∏u˝by cy-
wilnej)

401003 Wynagrodzenia dla pracowników nie obj´tych
mno˝nikowym systemem wynagradzania

401004 Pozosta∏e sk∏adniki wynagrodzenia dla pra-
cowników nie obj´tych mno˝nikowym syste-
mem wynagradzania

401005 Celowy fundusz nagród dla pracowników

402 Wynagrodzenia osobowe cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej

402001 Wynagrodzenia osobowe s∏u˝by cywilnej
402002 Pozosta∏e nale˝noÊci pieni´˝ne s∏u˝by cywil-

nej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

404001 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pra-
cowników obj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania (bez s∏u˝by cywilnej)

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla cz∏on-
ków korpusu s∏u˝by cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pra-
cowników nie obj´tych mno˝nikowym syste-
mem wynagradzania

405 Uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych i nadter-
minowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych i funk-
cjonariuszy, którzy podj´li s∏u˝b´ przed dniem
1 stycznia 1999 r.

405002 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych i funk-
cjonariuszy, którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu
1 stycznia 1999 r.

405003 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy nadterminowych,
którzy podj´li s∏u˝b´ przed dniem 1 stycznia
1999 r.

405004 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy nadterminowych,
którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia 
1999 r.

405005 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nierzy
zawodowych i funkcjonariuszy, którzy podj´li
s∏u˝b´ przed dniem 1 stycznia 1999 r.
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405006 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nierzy
zawodowych i funkcjonariuszy, którzy podj´li
s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia 1999 r.

405007 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nierzy
nadterminowych, którzy podj´li s∏u˝b´ przed
dniem 1 stycznia 1999 r.

405008 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nierzy
nadterminowych, którzy podj´li s∏u˝b´ po
dniu 1 stycznia 1999 r.

405009 Celowy fundusz nagród dla ˝o∏nierzy zawodo-
wych i funkcjonariuszy

405010 Celowy fundusz zapomóg dla ˝o∏nierzy zawo-
dowych i funkcjonariuszy

406 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

406001 Nagrody jubileuszowe wyp∏acane ˝o∏nierzom
zawodowym i funkcjonariuszom

406002 Odprawy wyp∏acane ˝o∏nierzom zawodowym
i funkcjonariuszom w zwiàzku ze zwolnieniem
ze s∏u˝by wojskowej

406003 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wyp∏a-
cany przy zwalnianiu ze s∏u˝by wojskowej

407 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

407001 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, którzy podj´li s∏u˝b´ przed
dniem 1 stycznia 1999 r.

407002 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu
1 stycznia 1999 r.

407003 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, którzy podj´li s∏u˝b´ przed dniem
1 stycznia 1999 r.

407004 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia
1999 r.

409 Honoraria

409001 Honoraria wyp∏acane ˝o∏nierzom i funkcjona-
riuszom na podstawie umowy o prac´ oraz na
podstawie umowy o dzie∏o lub umowy zlece-
nia

409002 Honoraria wyp∏acane pracownikom na pod-
stawie umowy o prac´ oraz na podstawie
umowy o dzie∏o lub umowy zlecenia

411 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne

411001 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne pracowni-
ków

411002 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nierzy
zawodowych i funkcjonariuszy

411003 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nierzy
s∏u˝by nadterminowej

411004 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nierzy
niezawodowych i funkcjonariuszy w s∏u˝bie
kandydackiej

411005 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne osób od-
bywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by wojsko-
wej

411006 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne na rzecz
˝o∏nierzy odbywajàcych s∏u˝b´ w innych re-
sortach

412 Sk∏adki na Fundusz Pracy

412001 Sk∏adki na Fundusz Pracy — pracownicy
412002 Sk∏adki na Fundusz Pracy — ̋ o∏nierze zawodo-

wi i funkcjonariusze

421 Zakup materia∏ów i wyposa˝enia

421001 Przedmioty administracyjno-biurowe, mapy,
prasa oraz literatura

421002 Materia∏y p´dne i smary
421003 Opa∏ (w´giel, koks, mazut, drewno)
421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
421005 Wyposa˝enie nie uznawane za Êrodki trwa∏e
421006 Amunicja, materia∏y wybuchowe
421007 Sprz´t kwaterunkowy i przeciwpo˝arowy
421008 Pozosta∏e materia∏y

423 Zakup leków i materia∏ów medycznych

423001 Leki, Êrodki opatrunkowe, opakowania do le-
ków, materia∏y do analiz itp.

423002 Dop∏ata do leków dla osób nie obj´tych obo-
wiàzkiem ubezpieczenia zdrowotnego

425 Zakup sprz´tu i uzbrojenia

425001 Sprz´t ∏àcznoÊci
425002 Sprz´t transportowy
425003 Sprz´t uzbrojenia
425004 Sprz´t techniki specjalnej
425005 Sprz´t informatyczny
425006 Sprz´t medyczny
425007 Pozosta∏y sprz´t

426 Zakup energii

426001 Energia elektryczna
426002 Energia cieplna
426003 Gaz
426004 Woda
426005 Inne

427 Zakup us∏ug remontowych

427001 Us∏ugi remontowe, konserwacja i naprawa
uzbrojenia oraz sprz´tu wojskowego i techniki
specjalnej

427002 Us∏ugi remontowe, konserwacja i naprawa po-
zosta∏ego sprz´tu

427003 Us∏ugi w zakresie remontów i konserwacji po-
mieszczeƒ i budynków (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji technicz-
nej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ pro-
jektowych dotyczàcych tych remontów)

429 Zakup Êwiadczeƒ zdrowotnych dla osób nie
obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia zdro-
wotnego

429001 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych dla
osób nie obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, dotyczàce ˝o∏nierzy pe∏niàcych
s∏u˝b´ zasadniczà, przeszkolenie wojskowe
i çwiczenia wojskowe, w czasie mobilizacji,



Dziennik Ustaw Nr 59 — 3713 — Poz. 688

kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych oraz
funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej

429002 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych dla
osób nie obj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, dotyczàce ˝o∏nierzy zwolnio-
nych z czynnej s∏u˝by wojskowej, cz∏onków ro-
dzin (kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych,
˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by wojskowej, s∏u-
chaczy szkó∏ podchorà˝ych rezerwy, ˝o∏nierzy
rezerwy w czasie mobilizacji i funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej) oraz osób wykonujà-
cych Êwiadczenia osobiste

429003 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych dla
innych osób nie obj´tych obowiàzkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym

430 Zakup us∏ug pozosta∏ych

430001 Wydatki z tytu∏u utrzymania zapasów wojen-
nych, wynikajàcych z zadaƒ mobilizacyjnych
szpitali; dotyczy wy∏àcznie dzia∏u — Obrona
narodowa

430002 Wydatki zwiàzane z kontaktami zagranicznymi
430003 Wydatki zwiàzane z finansowaniem imple-

mentacji mi´dzynarodowych porozumieƒ o
kontroli zbrojeƒ

430004 Pozosta∏e us∏ugi

441 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe

441001 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe ˝o∏nierzy i funkcjo-
nariuszy w s∏u˝bie kandydackiej

441002 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe pracowników
441003 Rycza∏ty za eksploatacj´ i konserwacj´ pojaz-

dów s∏u˝bowych

442 Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne

442001 Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy 

442002 Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne pracowników

443 Ró˝ne op∏aty i sk∏adki

443001 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych
z tytu∏u ubezpieczeƒ osobowych

443002 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych
z tytu∏u ubezpieczeƒ wojskowych, po˝arni-
czych, policyjnych i stra˝y granicznej pojaz-
dów mechanicznych oraz okr´tów i pomocni-
czych jednostek p∏ywajàcych (w tym jachtów)

443003 Inne op∏aty i sk∏adki

444 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych

444001 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych pracowników

444002 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych dla osób uprawnionych do zaopatrze-
nia emerytalnego ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy
oraz ich rodzin

444003 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ so-
cjalnych funkcjonariuszy

451 Op∏aty na rzecz bud˝etu paƒstwa

451001 Roczna op∏ata za zarzàd gruntami b´dàcymi
w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa

451002 Inne

452 Op∏aty na rzecz bud˝etów jednostek samorzà-
du terytorialnego

452001 Roczna op∏ata za zarzàd gruntami b´dàcymi
w∏asnoÊcià jednostki samorzàdu terytorialne-
go

452002 Inne

454 Sk∏adki do organizacji mi´dzynarodowych

454001 Sk∏adki do bud˝etów wojskowych NATO oraz
agencji

454002 Udzia∏ w inwestycyjnym programie w dziedzi-
nie bezpieczeƒstwa NATO — transfery zagra-
niczne

454003 Udzia∏ w inwestycyjnym programie w dziedzi-
nie bezpieczeƒstwa NATO — wydatki narodo-
we

454004 Udzia∏ w inwestycyjnym programie w dziedzi-
nie bezpieczeƒstwa NATO — prefinansowanie
zadaƒ inwestycyjnych

454005 Sk∏adki do wspólnych bud˝etów jednostek
wielonarodowych

454006 Sk∏adki do innych organizacji mi´dzynarodo-
wych

605 Wydatki inwestycyjne jednostek bud˝eto-
wych

605001 Wykup gruntów i budowli pod inwestycje pro-
gramu w dziedzinie bezpieczeƒstwa (w tym
tak˝e koszty zleconego opracowania doku-
mentacji technicznej oraz zleconego opraco-
wania za∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych
inwestycji)

605002 Bazy lotnicze i lotniska (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji technicz-
nej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ pro-
jektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605003 Stanowiska rakiet (w tym tak˝e koszty zlecone-
go opracowania dokumentacji technicznej
oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ projekto-
wych dotyczàcych tych inwestycji)

605004 Obiekty i urzàdzenia portowe (w tym tak˝e
koszty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605005 Obiekty fortyfikacyjne i schrony (w tym tak˝e
koszty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605006 Obiekty szkoleniowe (w tym tak˝e koszty zleco-
nego opracowania dokumentacji technicznej
oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ projekto-
wych dotyczàcych tych inwestycji)

605007 Obiekty sztabowe — administracyjne (w tym
tak˝e koszty zleconego opracowania doku-
mentacji technicznej oraz zleconego opraco-
wania za∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych
inwestycji)

605008 Obiekty ∏àcznoÊci i radiolokacyjne (w tym tak˝e
koszty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwestycji)
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605009 Obiekty magazynowe (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji technicz-
nej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ pro-
jektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605010 Obiekty socjalno-bytowe (w tym tak˝e koszty
zleconego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ
projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605011 Pozosta∏e budowle (w tym tak˝e koszty zleco-
nego opracowania dokumentacji technicznej
oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ projekto-
wych dotyczàcych tych inwestycji)

605012 Obiekty stra˝nic dla jednostek ochrony prze-
ciwpo˝arowej

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud˝etowych

606001 Systemy rakietowe 
606002 Cz´Êci zamienne do systemów rakietowych 
606003 Pociski rakietowe (broƒ konwencjonalna)
606004 Cz´Êci zamienne do pocisków rakietowych
606005 Samoloty
606006 Cz´Êci zamienne do samolotów
606007 Sprz´t artyleryjski
606008 Cz´Êci zamienne do sprz´tu artyleryjskiego
606009 Pojazdy bojowe
606010 Cz´Êci zamienne do pojazdów bojowych
606011 Sprz´t in˝ynieryjny oraz kolejowy dla celów

wojskowych
606012 Cz´Êci zamienne do sprz´tu in˝ynieryjnego

i kolejowego dla celów wojskowych
606013 Uzbrojenie i broƒ ma∏okalibrowa
606014 Cz´Êci zamienne do uzbrojenia i broni ma∏oka-

librowej

606015 Pojazdy transportowe i pojazdy o przeznacze-
niu innym ni˝ bojowe

606016 Cz´Êci zamienne do pojazdów transportowych
i pojazdów o przeznaczeniu innym ni˝ bojowe

606017 Okr´ty i pomocnicze jednostki p∏ywajàce
606018 Cz´Êci zamienne do okr´tów i pomocniczych

jednostek p∏ywajàcych
606019 Sprz´t elektroniczny i ∏àcznoÊci
606020 Cz´Êci zamienne do sprz´tu elektronicznego

i ∏àcznoÊci
606021 Pozosta∏e Êrodki trwa∏e, dla których odpisy

amortyzacyjne — stosownie do odr´bnych
przepisów — nie sà dokonywane jednorazowo

606022 Sprz´t medyczny oraz cz´Êci zamienne do te-
go sprz´tu

606023 Wydatki towarzyszàce zakupom uzbrojenia
i sprz´tu (w dziale — Obrona narodowa) zwià-
zane z programami technicznej modernizacji
Si∏ Zbrojnych.

622 Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

622001 Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
na finansowanie inwestycji mieszkaniowych

622002 Dotacja dla samodzielnych publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej na finansowanie inwe-
stycji, w tym zakupu wysokospecjalistycznej
aparatury i sprz´tu medycznego

622003 Dotacja dla akademii wojskowych oraz Szko∏y
G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na finansowanie
inwestycji budowlanych

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad,
trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu
bud˝etu paƒstwa na rok 2001 (Dz. U. Nr 37, poz. 417)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bud˝e-
tów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej usta-
lonej:
1) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia

18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji do-

chodów i wydatków bud˝etowych oraz in-
nych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39,
poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297
i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91
i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194,
Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9,
poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29,
poz. 148 i Nr 153, poz. 783, z 1996 r. Nr 37,
poz. 162 i Nr 116, poz. 556, z 1997 r. Nr 22,
poz. 116, Nr 100, poz. 626 i Nr 151, poz. 999,
z 1998 r. Nr 161, poz. 1081 oraz z 1999 r. Nr 78,
poz. 880), wed∏ug formularzy wymienionych
w § 5 niniejszego rozporzàdzenia,

2) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia
23 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´-
Êci bud˝etowych oraz okreÊlenia ich dyspo-
nentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880),
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z dnia 18 lipca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu i terminów opracowania materia∏ów 
do projektu bud˝etu paƒstwa na rok 2001.


