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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 maja 2001 r.

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

Na podstawie art. 13 ust. 3 i 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, z 2000 r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 46, poz. 499) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1.  W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji do-
chodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 59, poz. 688) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
stosowana wy∏àcznie na wewn´trzne potrzeby
jednostek organizacyjnych:

1) Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji w zakresie realizowanych dzia∏ów,

2) innych dysponentów cz´Êci bud˝etowych
w zakresie dzia∏u 752 Obrona narodowa oraz

dzia∏u 754 Bezpieczeƒstwo publiczne i ochro-
na przeciwpo˝arowa.”;

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
rozdzia∏ów:

a) w dziale „010 — Rolnictwo i ∏owiectwo”:

— rozdzia∏ „01023 Inspekcja Skupu i Przetwór-
stwa Artyku∏ów Rolnych” otrzymuje brzmie-
nie:

„01023 Inspekcja JakoÊci Handlowej Artyku-
∏ów Rolno-Spo˝ywczych”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „01026 Centralny Inspek-
torat Standaryzacji”,

— po rozdziale „01029 Dop∏aty do odsetek od
kredytów na cele gospodarki rolnej” dodaje
si´ rozdzia∏y 01030 i 01031 w brzmieniu:

„01030 Izby rolnicze

01031 Grupy producentów rolnych”,

b) w dziale „150 — Przetwórstwo przemys∏owe”
po rozdziale „15010 Agencja Techniki i Techno-
logii” dodaje si´ rozdzia∏ 15011 w brzmieniu:

„15011 Rozwój przedsi´biorczoÊci”,



c) w dziale „600 — Transport i ∏àcznoÊç”:

— po rozdziale „60016 Drogi publiczne gminne”
dodaje si´ rozdzia∏ 60017 w brzmieniu:

„60017 Drogi wewn´trzne”,

— rozdzia∏ „60042 Inspektoraty ˝eglugi Êródlà-
dowej” otrzymuje brzmienie:

„60042 Urz´dy ˝eglugi Êródlàdowej”,

— rozdzia∏ „60046 Paƒstwowa Inspekcja Teleko-
munikacyjna i Pocztowa” otrzymuje brzmie-
nie:

„60046 Operatorzy pocztowi”,

d) w dziale „700 — Gospodarka mieszkaniowa”:

— rozdzia∏ „70004 Ró˝ne jednostki obs∏ugi go-
spodarki mieszkaniowej i komunalnej” otrzy-
muje brzmienie:

„70004 Ró˝ne jednostki obs∏ugi gospodarki
mieszkaniowej”,

— po rozdziale „70020 Fundusz Termomoderni-
zacji” dodaje si´ rozdzia∏ 70021 w brzmieniu:

„70021 Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecz-
nego”,

e) w dziale „710 — Dzia∏alnoÊç us∏ugowa”:

— po rozdziale „71020 Organizacja targów i wy-
staw” dodaje si´ rozdzia∏ 71021 w brzmieniu:

„71021 G∏ówny Urzàd Geodezji i Kartografii”,

— po rozdziale „71032 Agencja Mienia Wojsko-
wego” dodaje si´ rozdzia∏ 71035 w brzmieniu:

„71035 Cmentarze”,

f) w dziale „750 — Administracja publiczna”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „75005 G∏ówny Urzàd
Geodezji i Kartografii”,

— rozdzia∏ „75047 Pobór podatków” oraz obja-
Ênienia do tego rozdzia∏u otrzymujà brzmie-
nie:

„75047 Pobór podatków, op∏at i niepodatko-
wych nale˝noÊci bud˝etowych

W rozdziale tym ujmuje si´ w szczególno-
Êci zadania w zakresie druku i kolporta˝u
znaków akcyzy, formularzy podatkowych
i druków resortowych oraz us∏ug poczto-
wych i bankowych zwiàzanych z rozlicza-
niem podatków, op∏at i niepodatkowych
nale˝noÊci bud˝etowych.”,

g) w dziale „751 — Urz´dy naczelnych organów
w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa” po rozdziale „75111 Wspó∏-
praca naukowo-techniczna z zagranicà” dodaje
si´ rozdzia∏ 75112 w brzmieniu:

„75112 Jednostki podleg∏e Instytutowi Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu”,

h) w dziale „753 — Obowiàzkowe ubezpieczenia
spo∏eczne” skreÊla si´ rozdzia∏ „75310 Refunda-

cja ulg dla inwalidów wojennych, wojskowych
oraz kombatantów — inwalidów i innych osób
uprawnionych z tytu∏u ubezpieczenia OC i AC”,

i) w dziale „755 — Wymiar sprawiedliwoÊci” roz-
dzia∏ „75507 Jednostki badawczo-rozwojowe,
paƒstwowe instytuty badawcze” otrzymuje
brzmienie:

„75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedli-
woÊci”,

j) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej” rozdzia∏ „75618
Wp∏ywy z op∏aty skarbowej” otrzymuje brzmie-
nie:

„75618 Wp∏ywy z innych op∏at stanowiàcych
dochody jednostek samorzàdu teryto-
rialnego na podstawie ustaw”,

k) w dziale „801 — OÊwiata i wychowanie”:

— rozdzia∏ „80104 Oddzia∏y klas «0» w przed-
szkolach i szko∏ach podstawowych” otrzymu-
je brzmienie:

„80104 Przedszkola przy szko∏ach podstawo-
wych”,

— rozdzia∏ „80130 Szko∏y zasadnicze” otrzymu-
je brzmienie:
„80130 Szko∏y zawodowe”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „80131 Licea i technika za-
wodowe”,

— rozdzia∏ „80146 Placówki dokszta∏cania i do-
skonalenia nauczycieli” otrzymuje brzmienie:

„80146 Dokszta∏canie i doskonalenie nauczy-
cieli”,

l) w dziale „851 — Ochrona zdrowia” po rozdziale
„85133 Inspekcja Farmaceutyczna” dodaje si´
rozdzia∏y 85135 i 85136 w brzmieniu:

„85135 Kasy chorych

85136 Krajowy Zwiàzek Kas Chorych”,

m) w dziale „853 — Opieka spo∏eczna”:

— dodaje si´ objaÊnienia do rozdzia∏u „85301
Placówki opiekuƒczo-wychowawcze” w
brzmieniu:

„W rozdziale tym poza wydatkami zwiàzanymi
z dzia∏alnoÊcià placówek opiekuƒczo-wychowaw-
czych ujmuje si´ wydatki na usamodzielnienie
osób opuszczajàcych placówki opiekuƒczo-wycho-
wawcze, schroniska dla nieletnich, zak∏ady po-
prawcze i oÊrodki szkolno-wychowawcze oraz na
kontynuowanie nauki przez te osoby.”,

— po rozdziale „85305 ˚∏obki” dodaje si´ roz-
dzia∏ 85313 w brzmieniu:

„85313 Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
op∏acane za osoby pobierajàce nie-
które Êwiadczenia z pomocy spo∏ecz-
nej”,

— rozdzia∏ „85314 Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowot-
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ne” oraz objaÊnienia do tego rozdzia∏u otrzy-
mujà brzmienie:

„85314 Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne

W rozdziale tym ujmuje si´ zasi∏ki i pomoc
w naturze oraz wydatki na op∏acanie sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne za osoby
pobierajàce niektóre Êwiadczenia z pomo-
cy spo∏ecznej, a tak˝e za osoby rezygnujà-
ce z pracy w zwiàzku z koniecznoÊcià spra-
wowania bezpoÊredniej, osobistej opieki
nad ci´˝ko chorym cz∏onkiem rodziny.”,

— po rozdziale „85333 Powiatowe urz´dy pracy”
dodaje si´ rozdzia∏y 85334 i 85335 w brzmie-
niu:

„85334 Pomoc dla repatriantów

85335 Refundacja ulg dla inwalidów wojen-
nych i wojskowych z tytu∏u ubezpie-
czenia OC i AC”,

n) w dziale „854 — Edukacyjna opieka wychowaw-
cza”:

— rozdzia∏ „85404 Przedszkola (bez klas «0»)”
otrzymuje brzmienie:

„85404 Przedszkola”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „85414 Sto∏ówki szkolne”,

o) w dziale „900 — Gospodarka komunalna i ochro-
na Êrodowiska” po rozdziale „90016 Agencja
Rozwoju Komunalnego” dodaje si´ rozdzia∏
90017 w brzmieniu:

„90017 Zak∏ady gospodarki komunalnej”,

p) w dziale „921 — Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” po rozdziale „92195 Pozosta∏a
dzia∏alnoÊç” dodaje si´ rozdzia∏ 92197 w brzmie-
niu:

„92197 Gospodarstwa pomocnicze”;

3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów dochodów i przychodów (z objaÊnie-
niami):

a) paragraf „075 Dochody z najmu i dzier˝awy
sk∏adników majàtkowych Skarbu Paƒstwa lub
jednostek samorzàdu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze” otrzymuje
brzmienie:

„075 Dochody z najmu i dzier˝awy sk∏adni-
ków majàtkowych Skarbu Paƒstwa, jed-
nostek samorzàdu terytorialnego lub in-
nych jednostek zaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze”,

b) po paragrafie „104 Wp∏ywy z dop∏at do gier licz-
bowych na rachunek Êrodków specjalnych” do-
daje si´ paragrafy 150 i 151 oraz objaÊnienia do
tych paragrafów w brzmieniu:

„150 Nierozliczone dochody otrzymane z pla-
cówek polskich za granicà

Paragraf ten nie wyst´puje w planowaniu
i ma zastosowanie do sprawozdaƒ miesi´cz-
nych, o których mowa w przepisach o spra-
wozdawczoÊci bud˝etowej, sporzàdzanych
przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych, któ-
rym podlegajà jednostki bud˝etowe majàce
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

151 Ró˝nice kursowe

Paragraf ten nie wyst´puje w planowaniu
i ma zastosowanie do sprawozdaƒ miesi´cz-
nych, o których mowa w przepisach o spra-
wozdawczoÊci bud˝etowej, sporzàdzanych
przez dysponentów cz´Êci bud˝etowych, któ-
rym podlegajà jednostki bud˝etowe majàce
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.”,

c) paragraf „231 Dotacje celowe otrzymane z gmi-
ny na zadania bie˝àce realizowane na podstawie
porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego” otrzymuje brzmienie:

„231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub
z miasta sto∏ecznego Warszawy na zada-
nia bie˝àce realizowane na podstawie
porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego”,

d) paragraf „242 Wp∏ywy do bud˝etu nadwy˝ki
Êrodków obrotowych zak∏adu bud˝etowego
oraz z cz´Êci zysku gospodarstwa pomocnicze-
go” otrzymuje brzmienie:

„242 Wp∏ywy do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków
obrotowych zak∏adu bud˝etowego, cz´-
Êci zysku gospodarstwa pomocniczego
oraz wp∏ywy do bud˝etu ze Êrodków
specjalnych”,

e) po paragrafie „244 Dotacje otrzymane z fundu-
szy celowych na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych jed-
nostek sektora finansów publicznych” dodaje
si´ paragraf 246 oraz objaÊnienia do tego para-
grafu w brzmieniu:

„246 Ârodki otrzymane od pozosta∏ych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych
jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych

Paragraf ten obejmuje Êrodki otrzymane od
jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4—11
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, przyznane na podstawie odr´b-
nych przepisów, w tym m.in.:

— kwoty wyrównania finansowego, o któ-
rym mowa w art. 135 ustawy z dnia 6 lute-
go 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, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
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Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64),

— Êrodki, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 6
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad finansowania Polskiej Akade-
mii Nauk oraz gospodarki finansowej jej
placówek naukowych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1140).”,

f) po paragrafie „257 Dotacja podmiotowa z bud˝e-
tu otrzymana przez pozosta∏e jednostki sektora
finansów publicznych” dodaje si´ paragraf 259
w brzmieniu:

„259 Dotacje podmiotowe z bud˝etu dla pu-
blicznych szkó∏ i innych publicznych pla-
cówek oÊwiatowo-wychowawczych”,

g) paragraf „272 Wp∏ywy ze sk∏adek gmin war-
szawskich na rzecz miasta sto∏ecznego Warsza-
wy” otrzymuje brzmienie:

„272 Wp∏ywy od gmin warszawskich na rzecz
miasta sto∏ecznego Warszawy”,

h) po paragrafie „626 Dotacje otrzymane z fundu-
szy celowych na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych jednostek sektora finansów publicz-
nych” dodaje si´ paragraf 628 oraz objaÊnienia
do tego paragrafu w brzmieniu:

„628 Ârodki otrzymane od pozosta∏ych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek za-
liczanych do sektora finansów publicz-
nych
Paragraf ten obejmuje Êrodki otrzymane od
jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4—11
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, przyznane na podstawie odr´b-
nych przepisów.”;

i) paragraf „661 Dotacje celowe otrzymane z gmi-
ny na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane na podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy
jednostkami samorzàdu terytorialnego” otrzy-
muje brzmienie:

„661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub
z miasta sto∏ecznego Warszawy na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowa-
ne na podstawie porozumieƒ (umów)
mi´dzy jednostkami samorzàdu teryto-
rialnego”;

4) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów wydatków (z objaÊnieniami):

a) grupa paragrafów:
— „Dotacje i subwencje” otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213,
221 do 223, 231 do 233, 241 do 247, 251 do
259, 261 do 263, 271, 272, 281 do 283, 285,
290 do 293, 296 do 299,

— „Wydatki bie˝àce” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bie˝àce 401 do 416, 420 do 432, 441
do 461, 471, 481, 491, 492, 495 do 497”,

— „Wydatki majàtkowe” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki majàtkowe 601, 602, 605 do 614,
621 do 623, 626 do 629, 630 do 633, 641 do
643, 651 do 653, 661 do 663, 665 i 680”,

— „Obs∏uga d∏ugu publicznego” otrzymuje
brzmienie:

„Obs∏uga d∏ugu publicznego 801 do 808
i 810”,

b) objaÊnienia do cyfry 1 otrzymujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla wszystkich wydatków po-
noszonych w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç w ra-
mach danego programu finansowanego ze Êrodków
bezzwrotnych pochodzàcych z Unii Europejskiej. èró-
d∏em finansowania tych wydatków sà Êrodki z Unii
Europejskiej przekazane jednostkom samorzàdu tery-
torialnego na rachunek specjalny. Ten symbol stosu-
je si´ tak˝e w przypadku programów regionalnych,
kiedy Êrodki z UE b´dà przekazywane przez odpo-
wiedniego wojewod´ bezpoÊrednio na rachunek wy-
konawcy realizujàcego dzia∏ania na rzecz jednostki
samorzàdu terytorialnego.”,

c) objaÊnienia do cyfry 2 otrzymujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich
wydatków ponoszonych w trakcie realizacji tych
przedsi´wzi´ç w ramach programów finansowanych
ze Êrodków bezzwrotnych pochodzàcych z Unii Euro-
pejskiej, co do których strona polska podj´∏a zobo-
wiàzanie, ˝e b´dà one równie˝ przez nià finansowa-
ne. Dzia∏ania finansowane przez stron´ polskà uj´te
sà w Memorandum Finansowym zawartym mi´dzy
Rzàdem RP a Komisjà Europejskà. èród∏em finanso-
wania tych wydatków mogà byç np. Êrodki pochodzà-
ce z bud˝etu paƒstwa oraz Êrodki w∏asne jednostek
samorzàdu terytorialnego.”,

d) paragraf „231 Dotacje celowe przekazane gmi-
nie na zadania bie˝àce realizowane na podsta-
wie porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami
samorzàdu terytorialnego” otrzymuje brzmie-
nie:

„231 Dotacje celowe przekazane gminie lub
miastu sto∏ecznemu Warszawie na zada-
nia bie˝àce realizowane na podstawie po-
rozumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami sa-
morzàdu terytorialnego”,

e) paragraf „242 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki
Êrodków obrotowych przez zak∏ad bud˝etowy
oraz cz´Êci zysku przez gospodarstwo pomocni-
cze” otrzymuje brzmienie:

„242 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków ob-
rotowych przez zak∏ad bud˝etowy, cz´Êci
zysku przez gospodarstwo pomocnicze
oraz wp∏ata do bud˝etu ze Êrodków spe-
cjalnych”,
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f) po paragrafie „245 Dotacje przekazane z fundu-
szy celowych na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych” dodaje si´ paragrafy 246 i 247 oraz
objaÊnienia do tych paragrafów w brzmieniu:

„246 Ârodki przekazane przez pozosta∏e jed-
nostki zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych dla
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

Paragraf ten obejmuje Êrodki przekazane przez
jednostki wymienione w art. 5 pkt 4—11 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych, przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów, w tym m.in. Êrodki, o których mowa w § 5
ust. 3 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad finansowania Polskiej Akademii Na-
uk oraz gospodarki finansowej jej placówek na-
ukowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1140).

247 Ârodki przekazane przez pozosta∏e jednost-
ki zaliczane do sektora finansów publicz-
nych na realizacj´ zadaƒ bie˝àcych dla jed-
nostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

Paragraf ten obejmuje Êrodki przekazane przez
jednostki wymienione w art. 5 pkt 4—11 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych, przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów.”,

g) w paragrafie „254 Dotacja podmiotowa z bud˝e-
tu dla niepublicznej szko∏y lub innej placówki
oÊwiatowo-wychowawczej” po wyrazie „innej”
dodaje si´ wyraz „niepublicznej”,

h) po paragrafie „258 Dotacja podmiotowa z bu-
d˝etu dla jednostek niezaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych” dodaje si´ paragraf 259
w brzmieniu:

„259 Dotacje podmiotowe z bud˝etu dla pu-
blicznych szkó∏ i innych publicznych placó-
wek oÊwiatowo-wychowawczych”,

i) paragraf „272 Wp∏aty sk∏adek gmin warszaw-
skich na rzecz miasta sto∏ecznego Warszawy”
otrzymuje brzmienie:

„272 Wp∏aty gmin warszawskich na rzecz mia-
sta sto∏ecznego Warszawy”,

j) po paragrafie „283 Dotacja celowa z bud˝etu na
finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ zleco-
nych do realizacji pozosta∏ym jednostkom nieza-
liczanym do sektora finansów publicznych” do-
daje si´ paragraf 285 w brzmieniu:

„285 Wp∏aty gmin na rzecz izb rolniczych w wy-
sokoÊci 2% uzyskanych wp∏ywów z podat-
ku rolnego”,

k) w objaÊnieniach do paragrafu „302 Nagrody
i wydatki osobowe niezaliczone do wynagro-
dzeƒ”:

— tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„— zasi∏ki na zagospodarowanie i zasi∏ki osiedle-
niowe z wy∏àczeniem zasi∏ków na zagospoda-
rowanie nauczycieli,”

— tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„— dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczy-
cieli,”

— skreÊla si´ tiret szóste 

„— zakwaterowanie oraz wy˝ywienie Êwiadczone
bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie na kur-
sach i szkoleniach,”

l) w objaÊnieniach do paragrafu „303 Ró˝ne wydat-
ki na rzecz osób fizycznych” skreÊla si´ tiret
czwarte „— odszkodowania za przej´te mienie”
i siódme „— wynagrodzenia wyp∏acane na podsta-
wie umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o,”

m) w objaÊnieniach do paragrafu „311 Âwiadcze-
nia spo∏eczne” dodaje si´ tiret czternaste
w brzmieniu:

„— Êwiadczenie pieni´˝ne z bud˝etu paƒstwa dla by-
∏ych olimpijczyków,”

n) objaÊnienia do paragrafu „415 Dop∏aty w spó∏-
kach prawa handlowego” otrzymujà brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje dop∏aty, o których mowa
w art. 177 Kodeksu spó∏ek handlowych.”,

o) po paragrafie „415 Dop∏aty w spó∏kach prawa
handlowego” dodaje si´ paragraf 416 oraz obja-
Ênienia do tego paragrafu w brzmieniu:

„416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego
i przej´tych zobowiàzaƒ po likwidowanych
i przekszta∏canych jednostkach zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje mi´dzy innymi wydatki,
o których mowa w art. 60 ust. 4 i 6 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowot-
nej (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, 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, z 2000 r.
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45).”,

p) w objaÊnieniach do paragrafu „422 Zakup Êrod-
ków ̋ ywnoÊci” skreÊla si´ wyrazy „ , z wyjàtkiem
wydatków na wy˝ywienie personelu.”,

q) w objaÊnieniach do paragrafu „423 Zakup leków
i materia∏ów medycznych” po wyrazie „obejmu-
je” dodaje si´ wyrazy „w szczególnoÊci”,

r) w objaÊnieniach do paragrafu „427 Zakup us∏ug
remontowych”:

— skreÊla si´ wyraz „303”,
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— tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„— us∏ugi w zakresie remontów dróg”,

s) w objaÊnieniach do paragrafu „430 Zakup us∏ug
pozosta∏ych”:
— skreÊla si´ wyraz „303,”
— po wyrazie w nawiasie „429” dodaje si´ prze-

cinek i wyrazy „431 i 432”,
— skreÊla si´ tiret dwunaste 

„— us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki
spo∏ecznej, mi´dzy innymi: zwrot kosztów le-
czenia osobom ubezpieczonym, korzystajà-
cym w uzasadnionych wypadkach z prywatnej
pomocy lekarskiej, wydatki dotyczàce analiz
lekarskich zlecanych obcym jednostkom, prze-
Êwietleƒ, kàpieli chorych itp.,”

— dodaje si´ tiret osiemnaste w brzmieniu:

„— us∏ugi w zakresie ratownictwa morskiego.”,

t) po paragrafie „430 Zakup us∏ug pozosta∏ych” do-
daje si´ paragrafy 431 i 432 w brzmieniu:

„431 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji
skarbowych papierów wartoÊciowych oraz in-
nych kosztów i prowizji

432 Sta˝e i specjalizacje medyczne”,

u) do paragrafu „455 Szkolenia cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej” dodaje si´ objaÊnienia
w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci wydatki na
szkolenia centralne, powszechne, specjalistyczne
oraz szkolenia prowadzone w ramach studium zarzà-
dzania strategicznego dla dyrektorów generalnych,
szkolenia w ramach indywidualnego programu roz-
woju zawodowego urz´dnika s∏u˝by cywilnej, a tak˝e
na szkolenia zwiàzane z organizacjà s∏u˝by przygoto-
wawczej. Niezale˝nie od rodzaju dzia∏alnoÊci szkole-
niowej paragraf ten uwzgl´dnia równie˝ wydatki sta-
nowiàce wyp∏at´ wynagrodzenia z tytu∏u umów
o dzie∏o lub umów zlecenia, których przedmiotem sà
szkolenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.”,

v) do paragrafu „459 Kary i odszkodowania wyp∏a-
cane na rzecz osób fizycznych” dodaje si´ obja-
Ênienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje mi´dzy innymi odszkodowa-
nia Skarbu Paƒstwa dla osób nies∏usznie represjono-
wanych.”,

w) po paragrafie „492 Dofinansowanie ze Êrodka
specjalnego procesów likwidacyjnych i uzupe∏-
nienie Êrodków na pokrycie kosztów post´po-
wania upad∏oÊciowego przedsi´biorstw paƒ-
stwowych” dodaje si´ paragrafy 495—497 oraz
objaÊnienia do tych paragrafów w brzmieniu:

„495 Ró˝nice kursowe

Paragraf ten nie wyst´puje w planowaniu i ma
zastosowanie w sprawozdaniach, o których
mowa w przepisach o sprawozdawczoÊci bu-
d˝etowej, dysponentów cz´Êci bud˝etowych,

którym podlegajà jednostki bud˝etowe majàce
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

496 Sta∏e zaliczki do rozliczenia udzielone pla-
cówkom polskim za granicà

497 Nierozliczone Êrodki bud˝etowe przekaza-
ne jednostkom bud˝etowym majàcym sie-
dziby poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej na finansowanie wydatków

Paragraf ten nie wyst´puje w planowaniu i ma
zastosowanie w sprawozdaniach miesi´cznych
dysponentów cz´Êci bud˝etowych, którym
podlegajà jednostki bud˝etowe majàce siedzi-
by poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Dotyczy Êrodków przekazanych placówkom
w trybie § 21 rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad gospodarki finansowej jednostek
bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych, gospo-
darstw pomocniczych jednostek bud˝etowych
oraz szczegó∏owych zasad i terminów rocznych
rozliczeƒ i wp∏at do bud˝etu przez zak∏ady bu-
d˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
bud˝etowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333), ujmo-
wanych w sprawozdaniach miesi´cznych,
o których mowa w przepisach o sprawozdaw-
czoÊci bud˝etowej.”,

x) po paragrafie „627 Dotacje z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych” dodaje si´ paragrafy 628 i 629 oraz
objaÊnienia do tych paragrafów w brzmieniu:

„628 Ârodki przekazane przez pozosta∏e jed-
nostki zaliczane do sektora finansów pu-
blicznych na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek zalicza-
nych do sektora finansów publicznych

Paragraf ten obejmuje Êrodki przekazane przez
jednostki wymienione w art. 5 pkt 4—11 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych, przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów, w tym m.in. Êrodki na zadania, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r.
w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz sposobów ich realizacji(Dz. U. Nr 16,
poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596,
z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972,
z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500,
Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961
oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 466).

629 Ârodki przekazane przez pozosta∏e jednost-
ki zaliczane do sektora finansów publicz-
nych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów in-
westycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
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Paragraf ten obejmuje Êrodki przekazane przez
jednostki wymienione w art. 5 pkt 4—11 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych, przyznane na podstawie odr´bnych prze-
pisów.”,

y) paragraf „661 Dotacje celowe przekazane gmi-
nie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-
wane na podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy
jednostkami samorzàdu terytorialnego” otrzy-
muje brzmienie:

„661 Dotacje celowe przekazane gminie lub
miastu sto∏ecznemu Warszawie na inwe-
stycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumieƒ (umów) mi´dzy
jednostkami samorzàdu terytorialnego”,

z) paragraf „701 Rozliczenia z bankami dotyczàce
mieszkalnictwa” otrzymuje brzmienie:

„701 Rozliczenia z bankami”,

ê) skreÊla si´ paragraf „809 Wydatki na sfinanso-
wanie kosztów emisji skarbowych papierów
wartoÊciowych”,

˝) po paragrafie „808 Odsetki od obligacji skarbo-
wych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych
za granicà i od obligacji Brady’ego” dodaje si´
paragraf 810 w brzmieniu:

„810 Rozliczenia z tytu∏u transakcji finansowych
na instrumentach pochodnych, polegajà-
cych na wymianie p∏atnoÊci odsetko-
wych”;

5) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów przychodów, paragraf „951 Przychody
ze sp∏at po˝yczek i kredytów udzielonych z bud˝e-
tu” otrzymuje brzmienie:

„951 Przychody ze sp∏at po˝yczek i kredytów
udzielonych ze Êrodków publicznych”;

6) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów rozchodów:

a) paragraf „991 Udzielone z bud˝etu po˝yczki i kre-
dyty” otrzymuje brzmienie:

„991 Udzielone po˝yczki i kredyty”,

b) po paragrafie „996 Rozchody z tytu∏u innych roz-
liczeƒ zagranicznych” dodaje si´ paragraf 997
w brzmieniu:

„997 Rozliczenia z tytu∏u transakcji finansowych
na instrumentach pochodnych, polegajà-
cych na wymianie p∏atnoÊci kapita∏o-
wych”;

7) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie:
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„Za∏àcznik nr 7

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

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

241001 Dotacja z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowego
na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obroto-
we

241002 Dotacja z bud˝etu dla gospodarstwa po-
mocniczego na pierwsze wyposa˝enie
w Êrodki obrotowe

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 upo-
sa˝enia dla ̋ o∏nierzy zawodowych i funkcjo-
nariuszy, niepodlegajàcych obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego

252002 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na na-
grody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych

i funkcjonariuszy, niepodlegajàcych obo-
wiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego

252003 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na na-
grody jubileuszowe i odprawy wyp∏acane
w zwiàzku ze zwolnieniem ze s∏u˝by dla ˝o∏-
nierzy zawodowych i funkcjonariuszy, nie-
podlegajàcych obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego

252004 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na upo-
sa˝enia dla ̋ o∏nierzy zawodowych i funkcjo-
nariuszy, podlegajàcych obowiàzkowi ubez-
pieczenia spo∏ecznego

252005 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na na-
grody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, podlegajàcych obowiàz-
kowi ubezpieczenia spo∏ecznego

252006 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na na-



grody jubileuszowe i odprawy wyp∏acane
w zwiàzku ze zwolnieniem ze s∏u˝by dla ˝o∏-
nierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pod-
legajàcych obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego

252007 Dotacja dla akademii wojskowych na upo-
sa˝enie dla ˝o∏nierzy nadterminowych oraz
dla  Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
nale˝noÊci pieni´˝ne dla stra˝aków w s∏u˝-
bie kandydackiej, którzy podj´li s∏u˝b´
przed dniem 1 stycznia 1999 r.

252008 Dotacja dla akademii wojskowych na na-
grody roczne dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, którzy podj´li s∏u˝b´ przed dniem
1 stycznia 1999 r.

252009 Dotacja dla akademii wojskowych na od-
prawy wyp∏acane w zwiàzku ze zwolnie-
niem ze s∏u˝by dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, którzy podj´li s∏u˝b´ przed dniem
1 stycznia 1999 r.

252010 Dotacja dla akademii wojskowych na upo-
sa˝enia dla ˝o∏nierzy nadterminowych oraz
dla Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
nale˝noÊci pieni´˝ne dla stra˝aków w s∏u˝-
bie kandydackiej, którzy podj´li s∏u˝b´ po
dniu 1 stycznia 1999 r.

252011 Dotacja dla akademii wojskowych na na-
grody roczne dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, który podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycz-
nia 1999 r.

252012 Dotacja dla akademii wojskowych na od-
prawy wyp∏acane w zwiàzku ze zwolnie-
niem ze s∏u˝by dla ˝o∏nierzy nadtermino-
wych, którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycz-
nia 1999 r.

252013 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na wy-
nagrodzenia dla pracowników

252014 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na do-
datkowe wynagrodzenia roczne dla pra-
cowników

252015 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fun-
dusz Pracy na rzecz ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy

252016 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fun-
dusz Pracy na rzecz ˝o∏nierzy nadtermino-
wych

252017 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fun-
dusz Pracy na rzecz ˝o∏nierzy niezawodo-
wych i funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydac-
kiej, z wyjàtkiem ˝o∏nierzy nadterminowych
oraz osób odbywajàcych zast´pcze formy
s∏u˝by wojskowej

252018 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i Fun-
dusz Pracy na rzecz pracowników

252019 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na wy-
datki rzeczowe

252020 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na po-
moc materialnà dla studentów cywilnych

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

262001 Dotacja na dofinansowanie zadaƒ wynikajà-
cych z Programu „Zagospodarowanie prze-
j´tego mienia i rekultywacja terenów zde-
gradowanych przez wojska Federacji Rosyj-
skiej”

262002 Dotacje dla sto∏ówek szkolnych i akademic-
kich

262003 Pozosta∏e dotacje przedmiotowe

302 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeƒ

302001 Uposa˝enia ˝o∏nierzy niezawodowych
i funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej,
z wyjàtkiem ˝o∏nierzy nadterminowych

302002 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nie-
rzy niezawodowych i funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej, z wyjàtkiem ˝o∏nie-
rzy nadterminowych, oraz nagrody roczne
dla funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej

302003 Odprawy wyp∏acane ˝o∏nierzom przy zwol-
nieniu z zasadniczej s∏u˝by wojskowej i woj-
skowego przeszkolenia studentów

302004 Nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acane ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom wyznaczonym do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa
w sk∏adzie misji specjalnych organizacji
mi´dzynarodowych i w ramach ONZ

302005 Nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acane funkcjona-
riuszom i ˝o∏nierzom skierowanym na prze-
szkolenie lub studiujàcym 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 zamian za umundurowanie w naturze,
wyp∏acane ˝o∏nierzom i funkcjonariuszom

302009 Ekwiwalenty i równowa˝niki pieni´˝ne
w zamian za umundurowanie w naturze
oraz ekwiwalenty za u˝ywanie odzie˝y w∏a-
snej zamiast roboczej, wyp∏acane pracow-
nikom
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302010 Równowa˝niki pieni´˝ne wyp∏acane funk-
cjonariuszom za remont lokalu mieszkalne-
go

302011 Równowa˝niki pieni´˝ne wyp∏acane funk-
cjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego

302012 Równowa˝niki pieni´˝ne wyp∏acane za re-
mont lokalu mieszkalnego emerytom i ren-
cistom

302013 Równowa˝niki pieni´˝ne wyp∏acane za brak
lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom

302014 Rycza∏t za pranie odzie˝y ochronnej robo-
czej i specjalnej wykonywane we w∏asnym
zakresie, rycza∏ty za czyszczenie i napraw´
wyposa˝enia specjalnego, rycza∏ty za nie-
wydane ˝o∏nierzom i pracownikom przys∏u-
gujàcym im Êrodki higieny osobistej

302015 Pomoc mieszkaniowa

302016 Dodatkowe nale˝noÊci pieni´˝ne dla ˝o∏nie-
rzy i pracowników przedstawicielstw woj-
skowych

302017 Gratyfikacje urlopowe dla ̋ o∏nierzy oraz do-
p∏ata do wypoczynku dla funkcjonariuszy
i ich rodzin

302018 Przejazdy raz w roku dla ̋ o∏nierzy oraz funk-
cjonariuszy i ich rodzin

302019 Zasi∏ki na zagospodarowanie oraz zasi∏ki
osiedleniowe i przeniesieniowe, z wy∏àcze-
niem nauczycieli obj´tych ustawà — Karta
Nauczyciela

302020 Odprawy poÊmiertne i zasi∏ki pogrzebowe

302021 Jednorazowe odszkodowanie wyp∏acane
w zwiàzku z doznaniem sta∏ego lub d∏ugo-
trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo ze
Êmiercià

302022 Pomoc dla sierot po zmar∏ych ˝o∏nierzach
i funkcjonariuszach

302023 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy i funkcjona-
riuszy, w tym m.in.: zasi∏ek porodowy przy-
s∏ugujàcy ˝o∏nierzom i funkcjonariuszom,
przejazdy do szkó∏ oraz wszystkie op∏aty
zwiàzane ze szkoleniem dla uczàcych si´
˝o∏nierzy i funkcjonariuszy

302024 Pozosta∏e nale˝noÊci pracowników

303 Ró˝ne wydatki na rzecz osób fizycznych

303001 Wydatki i Êwiadczenia na rzecz osób fizycz-
nych

303002 Wydatki i Êwiadczenia wynikajàce z art. 204
i art. 214 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-
pospolitej 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 146, poz. 961,

Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156)

303003 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych

311 Âwiadczenia spo∏eczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

311005 Renty wypadkowe — refundowane przez
Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

311006 Âwiadczenia rolne — refundowane przez
Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go

311007 Dodatki rolne — refundowane przez Kas´
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego

311008 Dodatki dla sierot zupe∏nych

311009 Zasi∏ki i dodatki piel´gnacyjne wyp∏acane
emerytom i rencistom

311010 Zasi∏ki rodzinne wyp∏acane przy emeryturze
i rencie

311011 Dodatki kombatanckie i Êwiadczenia w wy-
sokoÊci dodatku kombatanckiego

311012 Rycza∏ty energetyczne

311013 Âwiadczenia dla ˝o∏nierzy górników

311014 Âwiadczenia dla osób deportowanych

311015 Zasi∏ki pogrzebowe

311016 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ spo∏ecznych
przyznanych jedynym ˝ywicielom rodzin

311017 Zasi∏ki rodzinne wyp∏acane ˝o∏nierzom
i funkcjonariuszom

311018 Zasi∏ki piel´gnacyjne wyp∏acane ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom

311019 Zasi∏ki wychowawcze wyp∏acane ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom

311020 Pozosta∏e Êwiadczenia spo∏eczne

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

401001 Wynagrodzenia zasadnicze dla pracowni-
ków obj´tych mno˝nikowym systemem wy-
nagradzania (bez wynagrodzeƒ s∏u˝by cy-
wilnej)

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

401003 Wynagrodzenia zasadnicze dla pracowni-
ków nieobj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania

401004 Pozosta∏e sk∏adniki wynagrodzenia dla pra-
cowników nieobj´tych mno˝nikowym sys-
temem wynagradzania
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401005 Celowy fundusz nagród dla pracowników
w dziale — Obrona narodowa

401006 Nagrody uznaniowe pracowników nieobj´-
tych mno˝nikowym systemem wynagra-
dzania

401007 Odprawy emerytalne i rentowe pracowni-
ków nieobj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania

401008 Nagrody jubileuszowe pracowników nie-
obj´tych mno˝nikowym systemem wyna-
gradzania

402 Wynagrodzenia osobowe cz∏onków korpu-
su s∏u˝by cywilnej

402001 Wynagrodzenia zasadnicze s∏u˝by cywilnej

402002 Pozosta∏e nale˝noÊci pieni´˝ne s∏u˝by cy-
wilnej

402003 Nagrody uznaniowe cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej

402004 Odprawy emerytalne cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej

402005 Nagrody jubileuszowe cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pra-
cowników nieobj´tych mno˝nikowym sys-
temem wynagradzania

405 Uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych i nad-
terminowych oraz funkcjonariuszy

405001 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych i
funkcjonariuszy, niepodlegajàcych obo-
wiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego

405002 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, podlegajàcych obowiàz-
kowi ubezpieczenia spo∏ecznego

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∏nie-
rzy zawodowych i funkcjonariuszy, niepod-
legajàcych obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego

405006 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla ˝o∏nie-
rzy zawodowych i funkcjonariuszy, podle-
gajàcych obowiàzkowi ubezpieczenia spo-
∏ecznego

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

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

405009 Celowy fundusz nagród dla ˝o∏nierzy zawo-
dowych

405010 Celowy fundusz zapomóg dla ˝o∏nierzy za-
wodowych

406 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy zawodo-
wych i nadterminowych oraz funkcjonariu-
szy

406001 Nagrody jubileuszowe wyp∏acane ˝o∏nie-
rzom zawodowym i funkcjonariuszom, nie-
podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego

406002 Odprawy wyp∏acane ˝o∏nierzom zawodo-
wym i funkcjonariuszom, niepodlegajàcym
obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
w zwiàzku ze zwolnieniem ze s∏u˝by

406003 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wy-
p∏acany ˝o∏nierzom zawodowym i funkcjo-
nariuszom, niepodlegajàcym obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego, przy zwalnia-
niu ze s∏u˝by

406004 Odprawy wyp∏acane w zwiàzku ze zwolnie-
niem ze s∏u˝by nadterminowej

406005 Nagrody jubileuszowe wyp∏acane ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom, obj´tym ubezpie-
czeniem spo∏ecznym

406006 Odprawy wyp∏acane ˝o∏nierzom zawodo-
wym i funkcjonariuszom, obj´tym ubezpie-
czeniem spo∏ecznym, w zwiàzku ze zwolnie-
niem ze s∏u˝by

406007 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wy-
p∏acany przy zwolnieniu ze s∏u˝by ˝o∏nie-
rzom zawodowym i funkcjonariuszom, ob-
j´tym ubezpieczeniem spo∏ecznym

406008 Pozosta∏e wydatki dotyczàce funkcjonariu-
szy nieobj´tych ubezpieczeniem spo∏ecz-
nym

406009 Pozosta∏e wydatki dotyczàce funkcjonariu-
szy obj´tych ubezpieczeniem spo∏ecznym

406010 Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia
wyp∏acane funkcjonariuszom niepodlegajà-
cym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecz-
nego

406011 Dodatek terenowy i inne wynagrodzenia
wyp∏acane funkcjonariuszom podlegajà-
cym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecz-
nego

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

407001 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, niepodlegajàcych obo-
wiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego
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407002 Nagrody roczne dla ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy, podlegajàcych obowiàz-
kowi ubezpieczenia spo∏ecznego

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 stycz-
nia 1999 r.

408 Uposa˝enia oraz Êwiadczenia pieni´˝ne
wyp∏acane przez okres roku ˝o∏nierzom
i funkcjonariuszom, zwolnionym ze s∏u˝by

408001 Âwiadczenia w zamian za zaopatrzenie
emerytalne funkcjonariuszy nieobj´tych
ubezpieczeniem spo∏ecznym

408002 Âwiadczenia w zamian za zaopatrzenie
emerytalne funkcjonariuszy obj´tych ubez-
pieczeniem spo∏ecznym

409 Honoraria

409001 Honoraria wyp∏acane ˝o∏nierzom i funkcjo-
nariuszom na podstawie umowy o prac´
oraz na podstawie umowy o dzie∏o lub
umowy zlecenia

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

409003 Honoraria wyp∏acane innym osobom fi-
zycznym na podstawie umowy o dzie∏o lub
umowy zlecenia

411 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne

411001 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne pra-
cowników nieobj´tych mno˝nikowym sys-
temem wynagradzania

411002 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nie-
rzy zawodowych i funkcjonariuszy

411003 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nie-
rzy s∏u˝by nadterminowej

411004 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne ˝o∏nie-
rzy niazawodowych i funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej

411005 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne osób
odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by woj-
skowej

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

411007 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne cz∏on-
ków korpusu s∏u˝by cywilnej

411008 Sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne z in-
nych tytu∏ów ni˝ stosunek pracy lub s∏u˝by

412 Sk∏adki na Fundusz Pracy

412001 Sk∏adki na Fundusz Pracy — pracownicy

412002 Sk∏adki na Fundusz Pracy — ̋ o∏nierze zawo-
dowi i funkcjonariusze

412003 Sk∏adki na Fundusz Pracy — cz∏onkowie
s∏u˝by cywilnej

412004 Sk∏adki na Fundusz Pracy funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej

412005 Sk∏adki na Fundusz Pracy z innych tytu∏ów

421 Zakup materia∏ów i wyposa˝enia

421001 Przedmioty i materia∏y 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 nieuznawane za Êrodki trwa-
∏e

421006 Amunicja, materia∏y wybuchowe

421007 Materia∏y kwaterunkowe i przeciwpo˝aro-
we

421008 Materia∏y i wyposa˝enie ∏àcznoÊci

421009 Materia∏y i wyposa˝enie informatyki

421010 Materia∏y i wyposa˝enie transportu

421011 Materia∏y i wyposa˝enie uzbrojenia i techni-
ki specjalnej

421012 Materia∏y i wyposa˝enie do konserwacji
i naprawy umundurowania

421013 Wyposa˝enie specjalne indywidualnego
i zbiorowego u˝ytku, odzie˝ ochronna

421014 Materia∏y i wyposa˝enie do konserwacji
i remontów nieruchomoÊci

421015 Materia∏y do konserwacji i naprawy sprz´tu
medycznego oraz materia∏y jednorazowego
u˝ytku

421016 Pozosta∏e materia∏y

422 Zakup Êrodków ˝ywnoÊci

422001 Ârodki ˝ywnoÊci

422002 Karma dla zwierzàt

422003 Rycza∏ty pieni´˝ne na wy˝ywienie psów
s∏u˝bowych

422004 Materia∏y pomocnicze

423 Zakup leków i materia∏ów medycznych

423001 Leki, Êrodki opatrunkowe, opakowania do
leków, materia∏y do analiz itp.

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

425 Zakup sprz´tu i uzbrojenia

425001 Sprz´t ∏àcznoÊci

425002 Sprz´t transportowy, p∏ywajàcy i taboru lot-
niczego

Dziennik Ustaw Nr 47 — 3203 — Poz. 501



425003 Sprz´t uzbrojenia

425004 Sprz´t techniki specjalnej

425005 Sprz´t informatyczny

425006 Sprz´t medyczny

425007 Sprz´t kwaterunkowy, gospodarczy, prze-
ciwpo˝arowy i biurowy

425008 Sprz´t dzia∏u mundurowego i ˝ywnoÊcio-
wego

425009 Sprz´t kulturalno-oÊwiatowy i szkoleniowo-
-sportowy

425010 Sprz´t remontowo-budowlany, warszta-
towy i stacji paliw

425011 Zakup koni i psów s∏u˝bowych

425012 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 tech-
niki specjalnej

427002 Us∏ugi remontowe, konserwacja i naprawa
pozosta∏ego sprz´tu

427003 Us∏ugi w zakresie remontów i konserwacji
pomieszczeƒ i budynków (w tym tak˝e kosz-
ty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za-
∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych re-
montów)

427004 Konserwacja, remont i naprawa sprz´tu
∏àcznoÊci oraz masztów i pól antenowych

427005 Konserwacja, remont i naprawa sprz´tu in-
formatycznego

427006 Konserwacja, remont i naprawa sprz´tu
transportowego, p∏ywajàcego i taboru lot-
niczego oraz maszyn i urzàdzeƒ warsztato-
wych i stacji paliw

427007 Konserwacja, remont i naprawa sprz´tu ad-
ministracyjno-biurowego, przeciwpo˝aro-
wego i przeznaczonego do utrzymania
obiektów

427008 Konserwacja, remont i naprawa sprz´tu
medycznego

428 Zakup us∏ug zdrowotnych

428001 Wydatki z tytu∏u us∏ug zleconych samo-
dzielnym publicznym zak∏adom opieki zdro-
wotnej przez wojskowe komisje lekarskie

428002 Zakup pozosta∏ych us∏ug zdrowotnych

429 Zakup Êwiadczeƒ zdrowotnych dla osób
nieobj´tych obowiàzkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

429001 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych
dla osób nieobj´tych obowiàzkiem ubezpie-
czenia zdrowotnego dotyczàce ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ zasadniczà, odbywajà-
cych przeszkolenie wojskowe i çwiczenia
wojskowe, w czasie mobilizacji, kandyda-
tów na ˝o∏nierzy zawodowych oraz funkcjo-
nariuszy w s∏u˝bie kandydackiej

429002 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych
dla osób nieobj´tych obowiàzkiem ubezpie-
czenia zdrowotnego dotyczàce ˝o∏nierzy
zwolnionych z czynnej s∏u˝by wojskowej,
cz∏onków rodzin (kandydatów na ˝o∏nierzy
zawodowych, ˝o∏nierzy zasadniczej s∏u˝by
wojskowej, s∏uchaczy szkó∏ podchorà˝ych
rezerwy, ˝o∏nierzy rezerwy w czasie mobili-
zacji i funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydac-
kiej) oraz osób wykonujàcych Êwiadczenia
osobiste

429003 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych
dla innych osób nieobj´tych obowiàzko-
wym ubezpieczeniem zdrowotnym

430 Zakup us∏ug pozosta∏ych

430001 Wydatki z tytu∏u utrzymania zapasów wo-
jennych, wynikajàce z zadaƒ mobiliza-
cyjnych szpitali; dotyczy wy∏àcznie dzia∏u —
Obrona narodowa

430002 Wydatki zwiàzane z kontaktami zagranicz-
nymi

430003 Wydatki zwiàzane z finansowaniem imple-
mentacji mi´dzynarodowych porozumieƒ
o kontroli zbrojeƒ

430004 Us∏ugi dotyczàce funkcjonowania przedsta-
wicielstw (czynsze i kaucje za powierzchnie
mieszkalne i biurowe, wydatki na nauk´
dzieci, telekomunikacyjne, pocztowe, ban-
kowe i inne us∏ugi oraz wydatki okoliczno-
Êciowe)

430005 Us∏ugi w zakresie prac badawczo-rozwojo-
wych oraz wdro˝enia niewprowadzone do
eksploatacji

430006 Wydatki okolicznoÊciowe i reprezentacyjne

430007 Us∏ugi telekomunikacyjne i pocztowe

430008 Us∏ugi bankowe

430009 Us∏ugi transportowe

430010 Op∏aty za korzystanie z us∏ug zbiorowego
˝ywienia

430011 Us∏ugi komunalne i mieszkaniowe

430012 Ekspertyzy, analizy, koszty badaƒ osób za-
trzymanych

430013 T∏umaczenia wykonywane przez podmioty
gospodarcze, op∏aty radiowo-telewizyjne,
og∏oszenia prasowe
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430014 Dzier˝awa traktów, ∏àczy, obwodów i otwo-
rów kanalizacyjnych oraz op∏aty za zmian´
miejsca doprowadzenia lub pracy traktów
i ∏àczy

430015 Monta˝, instalacja, uruchomienie wyposa-
˝enia ∏àcznoÊciowego

430016 Us∏ugi krawieckie, pralnicze oraz zwiàzane
z utrzymaniem higieny osobistej

430017 Us∏ugi w zakresie szkolenia

430018 Us∏ugi weterynaryjne

430019 Us∏ugi edukacyjne w zakresie oÊwiaty oraz
szkolnictwa wy˝szego

430020 Us∏ugi medyczne (badania profilaktyczne —
medycyna pracy, sanatoria)

430021 Pozosta∏e us∏ugi

441 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe

441001 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe ˝o∏nierzy i funk-
cjonariuszy

441002 Podró˝e s∏u˝bowe krajowe pracowników

441003 Wykup uprawnieƒ do przejazdów ulgowych
dla ˝o∏nierzy, funkcjonariuszy i pracowni-
ków

441004 Przejazdy miejscowe

441005 Koszty dojazdu osób uprawnionych miesz-
kajàcych poza siedzibà jednostki

441006 Rycza∏ty pieni´˝ne za u˝ywanie samocho-
dów prywatnych do celów s∏u˝bowych

441007 Rycza∏ty pieni´˝ne za u˝ywanie motocykli
i motorowerów prywatnych do celów s∏u˝-
bowych

441008 Rycza∏t 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 pracowni-
ków oraz osób nieb´dàcych pracownikami

442003 Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne ˝o∏nierzy
i pracowników przedstawicielstw wojsko-
wych

443 Ró˝ne op∏aty i sk∏adki

443001 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpieczenio-
wych z tytu∏u ubezpieczeƒ osobowych

443002 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpiecznio-
wych z tytu∏u ubezpieczeƒ majàtkowych

443003 Wydatki na ubezpieczenia mieszkaƒ i biur
w przedstawicielstwach wojskowych

443004 Wykup Êwiadectw kwalifikacyjnych do pro-
wadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
wydatki z tytu∏u op∏at za parkowanie pojaz-
dów przetrzymywanych w celach docho-
dzeniowo-Êledczych, przeglàdy pojazdów
oraz zakup tablic rejestracyjnych

443005 Udzia∏ w kosztach utrzymania budynków

443006 Inne op∏aty i sk∏adki

444 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ
socjalnych

444001 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ
socjalnych pracowników

444002 Odpisy na fundusz socjalny dla osób upraw-
nionych do zaopatrzenia emerytalnego ˝o∏-
nierzy i funkcjonariuszy oraz ich rodzin

444003 Odpisy na fundusz socjalny funkcjonariuszy

444004 Odpisy na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ
socjalnych dla nauczycieli emerytów i renci-
stów

450 Pozosta∏e podatki na rzecz bud˝etów jed-
nostek samorzàdu terytorialnego

450001 Podatek od Êrodków transportowych

450002 Inne podatki na rzecz bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego

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 samo-
rzàdu terytorialnego

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

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 dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa NATO — transfery
zagraniczne

454003 Udzia∏ w inwestycyjnym programie w dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa NATO — wydatki na-
rodowe

454004 Udzia∏ w inwestycyjnym programie w dzie-
dzinie bezpieczeƒstwa NATO — prefinanso-
wanie zadaƒ inwestycyjnych

454005 Sk∏adki do wspólnych bud˝etów jednostek
wielonarodowych

454006 Sk∏adki do innych organizacji mi´dzynaro-
dowych

459 Kary i odszkodowania wyp∏acane na rzecz
osób fizycznych

459001 Odszkodowania Skarbu Paƒstwa dla osób
nies∏usznie represjonowanych

459002 Pozosta∏e kary i odszkodowania wyp∏acane
na rzecz osób fizycznych
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605 Wydatki inwestycyjne jednostek bud˝eto-
wych

605001 Wykup gruntów i budowli pod inwestycje
programu w dziedzinie bezpieczeƒstwa
(w tym tak˝e koszty zleconego opracowania
dokumentacji technicznej oraz zleconego
opracowania za∏o˝eƒ projektowych doty-
czàcych tych inwestycji)

605002 Bazy lotnicze i lotniska (w tym tak˝e koszty
zleconego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ
projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605003 Stanowiska rakiet (w tym tak˝e koszty zleco-
nego opracowania dokumentacji technicz-
nej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ
projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

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

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

605006 Obiekty szkoleniowe (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o˝eƒ
projektowych dotyczàcych tych inwestycji)

605007 Obiekty sztabowe — administracyjne
(w tym tak˝e koszty zleconego opracowania
dokumentacji technicznej oraz zleconego
opracowania za∏o˝eƒ projektowych doty-
czàcych tych inwestycji)

605008 Obiekty ∏àcznoÊci i radiolokacyjne (w tym
tak˝e koszty zleconego opracowania doku-
mentacji technicznej oraz zleconego opra-
cowania za∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych
tych inwestycji)

605009 Obiekty magazynowe (w tym tak˝e koszty
zleconego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwe-
stycji)

605010 Obiekty socjalno-bytowe (w tym tak˝e kosz-
ty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za-
∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwe-
stycji)

605011 Pozosta∏e budowle (w tym tak˝e koszty zle-
conego opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz zleconego opracowania za∏o-
˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwe-
stycji)

605012 Obiekty stra˝nic dla jednostek ochrony
przeciwpo˝arowej i Stra˝y Granicznej
(w tym tak˝e koszty zleconego opracowania
za∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych in-
westycji)

605013 Obiekty dla celów mieszkaniowych w jed-
nostkach organizacyjnych z zakresu bezpie-
czeƒstwa wewn´trznego (w tym tak˝e kosz-
ty zleconego opracowania dokumentacji
technicznej oraz zleconego opracowania za-
∏o˝eƒ projektowych dotyczàcych tych inwe-
stycji)

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-
∏okalibrowej

606015 Pojazdy transportowe i pojazdy o przezna-
czeniu innym ni˝ bojowe

606016 Cz´Êci zamienne do pojazdów transporto-
wych i pojazdów o przeznaczeniu innym ni˝
bojowe

606017 Okr´ty i pomocnicze jednostki p∏ywajàce

606018 Cz´Êci zamienne do okr´tów i pomocni-
czych jednostek p∏ywajàcych

606019 Sprz´t elektroniczny i ∏àcznoÊci

606020 Cz´Êci zamienne do sprz´tu elektroniczne-
go i ∏àcznoÊci

606021 Pozosta∏e Êrodki trwa∏e, dla których odpisy
amortyzacyjne — stosownie do odr´bnych
przepisów — nie sà dokonywane jednora-
zowo

606022 Sprz´t medyczny oraz cz´Êci zamienne do
tego sprz´tu

606023 Wydatki towarzyszàce zakupom uzbrojenia
i sprz´tu (w dziale — Obrona narodowa)

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

622001 Dotacja dla Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej na finansowanie inwestycji mieszkanio-
wych
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622002 Dotacja dla samodzielnych publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej na finansowanie
inwestycji budowlanych

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

622004 Dotacja dla samodzielnych publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej na finansowanie
inwestycji niebudowlanych”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, przy czym przepisy § 1 pkt 2
lit. a) tiret pierwsze i drugie, lit. c) tiret drugie, lit. e) ti-
ret pierwsze, lit. f) tiret pierwsze, lit. h), lit. i), lit. m) ma-
jà zastosowanie po raz pierwszy do opracowania pro-
jektu bud˝etu na rok 2002.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad, 
trybu i terminów opracowania materia∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na rok 2002.

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, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ministrowie, przewodniczàcy okreÊlonych
w odr´bnych ustawach komitetów wchodzàcych
w sk∏ad Rady Ministrów, kierownicy urz´dów central-
nych, wojewodowie oraz inni dysponenci odr´bnych
cz´Êci bud˝etowych, zwani dalej „dysponentami”,
opracowujà plany rzeczowe zadaƒ oraz projekty bud˝e-
tów w∏aÊciwych cz´Êci bud˝etu paƒstwa, w szczegó∏o-
woÊci, w terminach i na zasadach okreÊlonych w niniej-
szym rozporzàdzeniu.

§ 2. Dysponenci opracowujà projekty swoich bu-
d˝etów w uk∏adzie klasyfikacji bud˝etowej ustalonej:

1) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca
2000 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji docho-
dów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 59, poz. 688 oraz z 2001 r. Nr 47, poz. 501),
oraz

2) rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 23 wrze-
Ênia 1999 r. w sprawie klasyfikacji cz´Êci bud˝eto-
wych oraz okreÊlenia ich dysponentów (Dz. U.
Nr 78, poz. 880 oraz z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93,
poz. 1032).

§ 3. 1. Materia∏y do projektu bud˝etu paƒstwa dys-
ponenci opracowujà na podstawie:

1) za∏o˝eƒ do projektu bud˝etu paƒstwa rozpatrzo-
nych przez Rad´ Ministrów, w tym: prognozy cen
i kursów walut oraz innych wskaêników wynikajà-
cych z prognozy makroekonomicznej, opracowa-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów

przy wspó∏pracy ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki, ministra w∏aÊciwego do spraw pracy,
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego i innych zainteresowanych ministrów
w∏aÊciwych w sprawach polityki spo∏eczno-gospo-
darczej, a tak˝e przy wspó∏pracy z Prezesem Naro-
dowego Banku Polskiego,

2) wst´pnych kwot wydatków dla poszczególnych
cz´Êci bud˝etowych,

3) zadaƒ realizowanych przez poszczególnych dyspo-
nentów cz´Êci bud˝etowych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem jednostek organizacyjnych doto-
wanych z bud˝etu paƒstwa, a tak˝e jednostek prze-
widzianych do uruchomienia bàdê likwidacji
w 2002 r.,

4) wynagrodzeƒ z roku 2001 z uwzgl´dnieniem pod-
wy˝ek planowanych od dnia 1 stycznia 2002 r.

2. Wst´pne kwoty wydatków dla poszczególnych
cz´Êci bud˝etowych oraz prognozy cen, kursów walut,
a tak˝e innych wskaêników, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, zostanà przekazane dysponentom przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów.

§ 4. 1. Dysponenci planujàcy wydatki na inwestycje
jednostek samorzàdu terytorialnego obj´te kontrakta-
mi wojewódzkimi, opracowujàcy dane na formularzu
BW-IK, przedstawiajà go tak˝e ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rozwoju regionalnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go przeka˝e zaaprobowany formularz, o którym mowa
w ust.1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów.

3. Podzia∏ kwoty wydatków w zakresie bezpieczeƒ-
stwa publicznego i ochrony przeciwpo˝arowej dokony-
wany przez wojewodów wymaga uzgodnienia z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.


