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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, 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, z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, 
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. 
Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) 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, z 2001 r. Nr 47, poz. 501 i z 2002 r.
Nr 46, poz. 436) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) za∏àcznik nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;

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

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

— skreÊla si´ rozdzia∏ „01000 Integracja z Unià
Europejskà”,

— rozdzia∏ „01008 Budowa i utrzymanie urzàdzeƒ
melioracji wodnych” otrzymuje brzmienie:

„01008 Melioracje wodne”,

— rozdzia∏ „01024 Kontrola jakoÊci gleb, roÊlin,
produktów rolniczych i spo˝ywczych” otrzy-
muje brzmienie:

„01024 Monitoring jakoÊci surowców rolnych
i produktów spo˝ywczych”,

— rozdzia∏ „01029 Dop∏aty do odsetek od kredy-
tów na cele gospodarki rolnej” otrzymuje
brzmienie:

„01029 Dop∏aty do oprocentowania kredytów
na cele rolnicze”,

b) w dziale „050 — Rybo∏ówstwo i rybactwo”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „05000 Integracja z Unià
Europejskà”,

— rozdzia∏ „05007 Dop∏aty do odsetek od kredytów
na cele gospodarki rybnej” otrzymuje brzmienie:

„05007 Dop∏aty do oprocentowania kredytów
na skup i przechowywanie zapasów
ryb morskich”,

c) w dziale „750 — Administracja publiczna”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „75000 Integracja z Unià
Europejskà”,

— po rozdziale „75068 Rada do Spraw Uchodê-
ców” dodaje si´ rozdzia∏y 75069—75073
w brzmieniu:

„75069 Rzàdowe Centrum Studiów Strate-
gicznych

75070 Centrum Personalizacji Dokumen-
tów

75071 Generalny Inspektorat Celny w likwida-
cji

75072 Regionalne Inspektoraty Celne w likwi-
dacji

75073 Urzàd do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców”,

d) w dziale „753 — Obowiàzkowe ubezpieczenia
spo∏eczne”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „75300 Integracja z Unià
Europejskà”,

— rozdzia∏ „75302 Uposa˝enia s´dziów i proku-
ratorów w stanie spoczynku oraz uposa˝enia
rodzinne” otrzymuje brzmienie:

„75302 Uposa˝enia prokuratorów w stanie
spoczynku oraz uposa˝enia rodzin-
ne”,

— po rozdziale 75310 dodaje si´ rozdzia∏y 75311
i 75312 w brzmieniu:

„75311 Renty strukturalne

75312 Uposa˝enia s´dziów w stanie spoczyn-
ku oraz uposa˝enia rodzinne”,

e) w dziale „754 — Bezpieczeƒstwo publiczne
i ochrona przeciwpo˝arowa”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „75400 Integracja z Unià
Europejskà”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „75401 Urzàd Ochrony
Paƒstwa”,

— po rozdziale „75417 Organizacja Traktatu Pó∏-
nocnoatlantyckiego” dodaje si´ rozdzia∏y
75418 i 75419 w brzmieniu:

„75418 Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego

75419 Agencja Wywiadu”,
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f) w dziale „801 — OÊwiata i wychowanie”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „80100 Integracja z Unià
Europejskà”,

— po rozdziale „80122 Licea wojskowe” dodaje
si´ rozdzia∏ 80123 w brzmieniu:

„80123 Licea profilowane”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „80133 Szko∏y pomatural-
ne i policealne”,

— rozdzia∏ „80141 Kolegia nauczycielskie i na-
uczycielskie kolegia j´zyków obcych” otrzy-
muje brzmienie:

„80141 Zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli”,

— po rozdziale „80146 Dokszta∏canie i doskona-
lenie nauczycieli” dodaje si´ rozdzia∏ 80147
w brzmieniu:

„80147 Biblioteki pedagogiczne”,

g) w dziale „803 — Szkolnictwo wy˝sze”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „80300 Integracja z Unià
Europejskà”,

— rozdzia∏ „80310 Fundusz Kredytów i Po˝yczek
Studenckich” otrzymuje brzmienie:

„80310 Fundusz Po˝yczek i Kredytów Stu-
denckich”,

h) w dziale „851 — Ochrona zdrowia”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „85100 Integracja z Unià
Europejskà”,

— skreÊla si´ rozdzia∏ „85136 Krajowy Zwiàzek
Kas Chorych”,

— rozdzia∏ „85151 Wysokospecjalistyczne
procedury medyczne” otrzymuje brzmie-
nie:

„85151 Âwiadczenia zdrowotne, leki i leczni-
cze Êrodki techniczne”,

i) w dziale „853 — Opieka spo∏eczna”:

— skreÊla si´ rozdzia∏ „85300 Integracja z Unià
Europejskà”,

— po rozdziale „85335 Refundacja ulg dla inwa-
lidów wojennych i wojskowych z tytu∏u ubez-
pieczenia OC i AC” dodaje si´ rozdzia∏ 85346
w brzmieniu:

„85346 Dokszta∏canie i doskonalenie nauczy-
cieli”,

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

— skreÊla si´ rozdzia∏ „85400 Integracja z Unià
Europejskà”,

— rozdzia∏ „85402 OÊrodki szkolno-wychowaw-
cze” otrzymuje brzmienie:

„85402 Specjalne oÊrodki wychowawcze”,

— po rozdziale „85418 Przeciwdzia∏anie i ograni-
czanie skutków patologii spo∏ecznej” dodaje
si´ paragraf 85446 w brzmieniu:

„85446 Dokszta∏canie i doskonalenie nauczy-
cieli”,

k) skreÊla si´ rozdzia∏ „Integracja z Unià Europej-
skà” wymieniony jako pierwszy w dzia∏ach:

— „020 — LeÊnictwo”,

— „100 — Górnictwo i kopalnictwo”,

— „150 — Przetwórstwo przemys∏owe”,

— „400 — Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gi´ elektrycznà, gaz i wod´”,

— „500 — Handel”,

— „550 — Hotele i restauracje”,

— „600 — Transport i ∏àcznoÊç”,

— „630 — Turystyka”,

— „700 — Gospodarka mieszkaniowa”,

— „710 — Dzia∏alnoÊç us∏ugowa”,

— „720 — Informatyka”,

— „730 — Nauka”,

— „751 — Urz´dy naczelnych organów w∏adzy
paƒstwowej, kontroli i ochrony pra-
wa oraz sàdownictwa”,

— „752 — Obrona narodowa”,

— „755 — Wymiar sprawiedliwoÊci”,

— „756 — Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadajàcych osobowoÊci prawnej”,

— „900 — Gospodarka komunalna i ochrona
Êrodowiska”,

— „921 — Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego”,

— „925 — Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronio-
nej przyrody”,

— „926 — Kultura fizyczna i sport”;

3) w za∏àczniku nr 3 — Klasyfikacja paragrafów docho-
dów i przychodów (z objaÊnieniami):

a) w objaÊnieniach do paragrafu „069 Wp∏ywy
z ró˝nych op∏at” po tiret jedenastym „— wp∏y-
wy od rodziców z tytu∏u odp∏atnoÊci za utrzy-
manie dzieci (wychowanków) w zak∏adach dla
nieletnich” dodaje si´ tiret dwunaste w brzmie-
niu:

„— op∏aty za uzyskanie akredytacji oraz op∏aty
za wydanie certyfikatu”,

b) po paragrafie „236 Dochody jednostek samorzà-
du terytorialnego zwiàzane z realizacjà zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej oraz innych za-
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daƒ zleconych ustawami” dodaje si´ paragrafy
237—239 w brzmieniu:

„237 Wp∏ywy do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków ob-
rotowych zak∏adu bud˝etowego

238 Wp∏ywy do bud˝etu cz´Êci zysku gospodar-
stwa pomocniczego

239 Wp∏ywy do bud˝etu ze Êrodków specjal-
nych”,

c) paragraf „241 Dotacja otrzymana z bud˝etu na
pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe zak∏a-
du bud˝etowego i gospodarstwa pomocnicze-
go” oraz paragraf „242 Wp∏ywy do bud˝etu nad-
wy˝ki Êrodków obrotowych zak∏adu bud˝etowe-
go, cz´Êci zysku gospodarstwa pomocniczego
oraz wp∏ywy do bud˝etu ze Êrodków specjal-
nych” otrzymujà brzmienie:

„241 Dotacja otrzymana z bud˝etu przez zak∏ad
bud˝etowy na pierwsze wyposa˝enie
w Êrodki obrotowe

242 Dotacja otrzymana z bud˝etu przez gospo-
darstwo pomocnicze na pierwsze wyposa-
˝enie w Êrodki obrotowe”,

d) skreÊla si´ paragraf „261 Dotacja przedmiotowa
z bud˝etu otrzymana przez zak∏ad bud˝etowy
lub gospodarstwo pomocnicze”,

e) po paragrafie „262 Dotacja przedmiotowa z bu-
d˝etu otrzymana przez pozosta∏e jednostki sek-
tora finansów publicznych” dodaje si´ paragra-
fy 265 i 266 w brzmieniu:

„265 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu otrzyma-
na przez zak∏ad bud˝etowy

266 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez gospodarstwo pomocnicze”,

f) po paragrafie „299 Dotacje celowe otrzymane ze
Êrodków specjalnych na finansowanie lub dofi-
nansowanie zadaƒ zleconych z zakresu dzia∏al-
noÊci bie˝àcej” dodaje si´ paragraf 609, wraz
z objaÊnieniami, w brzmieniu:

„609 Dotacje celowe otrzymane ze Êrodków spe-
cjalnych na finansowanie lub dofinanso-
wanie zadaƒ inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci
Êrodki z dop∏at, o których mowa w § 2 
ust. 6, 6a i 6b rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad dofinansowywa-
nia inwestycji sportowych ze Êrodków po-
chodzàcych z dop∏at do stawek w grach
liczbowych, trybu sk∏adania wniosków oraz
przekazywania Êrodków i ich rozliczania
(Dz. U. Nr 46, poz. 293 i Nr 95, poz. 583,
z 1999 r. Nr 47, poz. 464, z 2000 r. Nr 74,
poz. 859 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 19).”,

g) paragraf „808 Dochody z tytu∏u obs∏ugi krajo-
wych skarbowych papierów wartoÊciowych
i kredytów” otrzymuje brzmienie:

„808 Dochody z tytu∏u krajowych skarbowych
papierów wartoÊciowych i krajowych kre-
dytów”,

h) po paragrafie „808 Dochody z tytu∏u krajowych
skarbowych papierów wartoÊciowych i krajo-
wych kredytów” dodaje si´ paragraf 809
w brzmieniu:

„809 Dochody z tytu∏u skarbowych papierów war-
toÊciowych wyemitowanych za granicà”;

4) w za∏àczniku nr 4 — Klasyfikacja paragrafów wydat-
ków (z objaÊnieniami):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje” oraz
grupa paragrafów „Âwiadczenia na rzecz osób
fizycznych” otrzymujà brzmienie:

„Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213,
221 do 223, 231 do 233, 237 do 239, 241 do 247,
251 do 259, 262, 263, 265, 266, 270 do 272, 
281 do 283, 285, 290 do 293, 296 do 299 i 481

Âwiadczenia na rzecz osób fizycznych 302, 303,
311, 321 do 325 i 481”,

b) grupa paragrafów „Wydatki majàtkowe” otrzy-
muje brzmienie:

„Wydatki majàtkowe 601 do 603, 605 do 614, 
621 do 623, 626 do 629, 630 do 633, 641 do 643,
651 do 653, 661 do 663, 665 i 680”,

c) w objaÊnieniach do cyfry 7 „Pozosta∏e” po wy-
razach „(sà to programy, w których uczestnic-
two Polski jest mo˝liwe po uiszczeniu stosow-
nej sk∏adki)” dodaje si´ wyrazy „ , a tak˝e wy-
datków ponoszonych w zwiàzku z dzia∏aniami
integracyjnymi (dostosowawczymi do zadaƒ
unijnych) — polegajàcymi w szczególnoÊci na
opracowywaniu t∏umaczeƒ lub ekspertyz oraz
przeprowadzaniu szkoleƒ — które nie wynikajà
bezpoÊrednio z umów podpisanych z Unià Eu-
ropejskà”,

d) po paragrafie „233 Dotacje celowe przekazane
do samorzàdu województwa na zadania bie˝à-
ce realizowane na podstawie porozumieƒ
(umów) mi´dzy jednostkami samorzàdu teryto-
rialnego” dodaje si´ paragrafy 237—239
w brzmieniu:

„237 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki Êrodków ob-
rotowych przez zak∏ad bud˝etowy

238 Wp∏ata do bud˝etu cz´Êci zysku przez go-
spodarstwo pomocnicze

239 Wp∏ata do bud˝etu ze Êrodków specjal-
nych”,

e) paragraf „241 Dotacja z bud˝etu dla zak∏adu bu-
d˝etowego i gospodarstwa pomocniczego na
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pierwsze wyposa˝enie w Êrodki obrotowe” oraz
paragraf „242 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki
Êrodków obrotowych przez zak∏ad bud˝etowy,
cz´Êci zysku przez gospodarstwo pomocnicze
oraz wp∏ata do bud˝etu ze Êrodków specjal-
nych” otrzymujà brzmienie:

„241 Dotacja z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowe-
go na pierwsze wyposa˝enie w Êrodki ob-
rotowe

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

f) skreÊla si´ paragraf „261 Dotacja przedmiotowa
z bud˝etu dla zak∏adu bud˝etowego lub gospo-
darstwa pomocniczego”,

g) po paragrafie „263 Dotacja przedmiotowa z bu-
d˝etu dla jednostek niezaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych” dodaje si´ paragrafy 265,
266 i 270 w brzmieniu:

„265 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla zak∏a-
du bud˝etowego

266 Dotacja przedmiotowa z bud˝etu dla gospo-
darstwa pomocniczego

270 Subwencje dla partii politycznych”,

h) w paragrafie „302 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeƒ”:

— tiret szesnaste „— uposa˝enia, nagrody i za-
pomogi oraz inne nale˝noÊci wyp∏acane ˝o∏-
nierzom niezawodowym i funkcjonariuszom
w s∏u˝bie kandydackiej” otrzymuje brzmie-
nie:

„— uposa˝enia, nagrody i zapomogi oraz in-
ne nale˝noÊci wyp∏acane ˝o∏nierzom nie-
zawodowym, z wyjàtkiem nadtermino-
wych oraz funkcjonariuszom w s∏u˝bie
kandydackiej”,

— skreÊla si´ tiret osiemnaste „— rekompensa-
ty dla ∏awników niepozostajàcych w stosunku
pracy za czas wykonywania czynnoÊci w sà-
dzie” oraz tiret dziewi´tnaste „— rycza∏ty wy-
p∏acane kuratorom spo∏ecznym,”

— po tiret dwudziestym „— odprawy poÊmiert-
ne” dodaje si´ tiret dwudzieste pierwsze
w brzmieniu:

„— jednorazowe odszkodowania wyp∏acane
˝o∏nierzom zawodowym z tytu∏u skróce-
nia przez organ wojskowy okresu wypo-
wiedzenia stosunku s∏u˝bowego zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej.”,

i) w paragrafie „303 Ró˝ne wydatki na rzecz osób
fizycznych”:

— tiret piàte „— wynagrodzenia wyp∏acane na
podstawie odr´bnych przepisów osobom,

które wykonujà okreÊlone czynnoÊci na pole-
cenie w∏aÊciwych organów, np. bieg∏ym
w post´powaniu dochodzeniowym, sàdo-
wym i administracyjnym, wynagrodzenia za
udzia∏ w posiedzeniach kolegiów do spraw
wykroczeƒ, za czynnoÊci arbitrów,” otrzymu-
je brzmienie:

„— wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie
odr´bnych przepisów osobom, które wy-
konujà okreÊlone czynnoÊci na polecenie
w∏aÊciwych organów, w szczególnoÊci
bieg∏ym w post´powaniu dochodzenio-
wym, sàdowym i administracyjnym, wy-
nagrodzenia za czynnoÊci arbitrów, wy-
nagrodzenia t∏umaczy przysi´g∏ych, wy-
nagrodzenia kuratorów zast´pujàcych
strony w post´powaniu,”

— po tiret ósmym „— zasàdzone renty” dodaje
si´ tiret dziewiàte w brzmieniu:

„— pozosta∏e wydatki zwiàzane z post´powa-
niem sàdowym i prokuratorskim,
a w szczególnoÊci: rycza∏ty wyp∏acane ku-
ratorom spo∏ecznym, rycza∏ty wyp∏acane
kuratorom zawodowym z tytu∏u przepro-
wadzonych wywiadów, rekompensaty
dla ∏awników niepozostajàcych w stosun-
ku pracy za czas wykonywania czynnoÊci
w sàdzie, Êwiadczenia zwiàzane z post´-
powaniem mediacyjnym, zwrot utraco-
nych wynagrodzeƒ Êwiadków oraz ∏awni-
ków pozostajàcych w stosunku pracy
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
w sàdzie, zwrot kosztów diet, przejazdów
i noclegów ∏awnikom, bieg∏ym i Êwiad-
kom.”,

j) w objaÊnieniach do paragrafu „405 Uposa˝enia
˝o∏nierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy” wyrazy „Urz´du Ochrony
Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu”,

k) w objaÊnieniach do paragrafu „425 Zakup
sprz´tu i uzbrojenia” wyrazy „Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa” zast´puje si´ wyrazami „Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w Agencji Wy-
wiadu”,

l) w paragrafie „430 Zakup us∏ug pozosta∏ych”
w pierwszym zdaniu objaÊnieƒ w nawiasie wyra-
zy „431 i 432” zast´puje si´ wyrazami „431, 432
i 461”,

m) w objaÊnieniach do paragrafu „444 Odpisy na
zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych” tiret
trzecie „— wydatki ponoszone z funduszu socjal-
nego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytal-
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nym funkcjonariuszy 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),” otrzymuje brzmienie:

„— wydatki ponoszone z funduszu socjalnego
tworzonego na podstawie art. 27 ustawy
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´zien-
nej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676),”

n) dodaje si´ objaÊnienia do paragrafu „461 Kosz-
ty post´powania sàdowego i prokuratorskiego”
w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci:

— nale˝noÊci akademii medycznych i innych
instytucji wyznaczonych do wydawania opi-
nii,

— koszty nieop∏aconej pomocy prawnej udziela-
nej z urz´du,

— koszty egzekucji komorniczej,

— obserwacje szpitalne,

— koszty przewozu zw∏ok,

— sesje wyjazdowe sàdu,

— koszty sprowadzania i przewozu oskar˝one-
go, Êwiadków i bieg∏ych,

— op∏aty za parkingi i holowanie zabezpieczo-
nych pojazdów,

— dor´czanie wezwaƒ i innych pism,

— koszty kontroli i utrwalania rozmów telefo-
nicznych,

— og∏oszenia w prasie, radiu i telewizji.”,

o) po paragrafie „602 Wydatki na wniesienie wk∏a-
dów do spó∏dzielni” dodaje si´ paragraf 603
w brzmieniu:

„603 Wydatki na fundusz za∏o˝ycielski fundacji”,

p) paragraf „808 Odsetki od obligacji skarbowych
Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za
granicà i od obligacji Brady’ego” otrzymuje
brzmienie:

„808 Odsetki i dyskonto od obligacji skarbo-
wych Rzeczypospolitej Polskiej wyemito-
wanych za granicà i odsetki od obligacji
Brady’ego”;

5) w za∏àczniku nr 5 — Klasyfikacja paragrafów przy-
chodów, po paragrafie „958 Przychody z tytu∏u
wp∏ywów od podmiotów gospodarczych na sp∏at´
udost´pnionych kredytów zagranicznych” dodaje
si´ paragraf 959 w brzmieniu:

„959 Zwrot Êrodków z rachunku walutowego,
niezwiàzanych z prywatyzacjà”;

6) w za∏àczniku nr 6 — Klasyfikacja paragrafów roz-
chodów, po paragrafie „997 Rozliczenia z tytu∏u
transakcji finansowych na instrumentach pochod-
nych, polegajàcych na wymianie p∏atnoÊci kapita-
∏owych” dodaje si´ paragrafy 998 i 999 w brzmie-
niu:

„998 Udost´pnienie kredytów bankom ze Êrodków
po˝yczek i kredytów zagranicznych

999 Udzia∏y w mi´dzynarodowych organizacjach
finansowych i zwiàzane z nimi darowizny na
rzecz Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Roz-
woju (IDA)”;

7) w za∏àczniku nr 7 — Szczegó∏owa klasyfikacja wy-
datków dla zadaƒ z zakresu bezpieczeƒstwa we-
wn´trznego i zewn´trznego:

a) paragraf „302023 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nie-
rzy i funkcjonariuszy, w tym m.in.: zasi∏ek po-
rodowy przys∏ugujàcy ˝o∏nierzom i funkcjona-
riuszom, przejazdy do szkó∏ oraz wszystkie
op∏aty zwiàzane ze szkoleniem dla uczàcych
si´ ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy” otrzymuje
brzmienie:

„302023 Pozosta∏e nale˝noÊci ˝o∏nierzy i funk-
cjonariuszy, w tym w szczególnoÊci: za-
si∏ek porodowy przys∏ugujàcy ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom, przejazdy do
szkó∏ oraz zwrot kwot pokrywajàcych
koszty nauki ̋ o∏nierzy i funkcjonariuszy
pobieranych przez instytucje spoza Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej oraz Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji organizujàce nauk´ (szkole-
nie)”,

b) w paragrafie „302024 Pozosta∏e nale˝noÊci pra-
cowników” po wyrazie „pracowników” dodaje
si´ wyrazy „ , w tym odprawy pieni´˝ne wyp∏a-
cane z tytu∏u upad∏oÊci lub likwidacji pracodaw-
cy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn do-
tyczàcych pracodawcy”,

c) po paragrafie „302024 Pozosta∏e nale˝noÊci pra-
cowników, w tym odprawy pieni´˝ne wyp∏acane
z tytu∏u upad∏oÊci lub likwidacji pracodawcy al-
bo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn doty-
czàcych pracodawcy” dodaje si´ paragraf
302025 w brzmieniu:

„302025 Jednorazowe odszkodowania wyp∏a-
cane ˝o∏nierzom zawodowym z tytu∏u
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skrócenia przez organ wojskowy
okresu wypowiedzenia stosunku s∏u˝-
bowego zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej”,

d) w paragrafie „401001 Wynagrodzenia zasadni-
cze dla pracowników obj´tych mno˝nikowym
systemem wynagradzania (bez wynagrodzeƒ
s∏u˝by cywilnej)” skreÊla si´ wyraz „zasadni-
cze”,

e) skreÊla si´ paragraf „401002 Pozosta∏e sk∏adniki
wynagrodzenia dla pracowników obj´tych
mno˝nikowym systemem wynagradzania (bez
wynagrodzeƒ s∏u˝by cywilnej)”,

f) w paragrafie „401003 Wynagrodzenia zasadni-
cze dla pracowników nieobj´tych mno˝niko-
wym systemem wynagradzania” skreÊla si´ wy-
raz „zasadnicze”,

g) skreÊla si´ paragraf „401004 Pozosta∏e sk∏adni-
ki wynagrodzenia dla pracowników nieobj´tych
mno˝nikowym systemem wynagradzania”,

h) w paragrafie „402001 Wynagrodzenia zasadni-
cze s∏u˝by cywilnej” skreÊla si´ wyraz „zasadni-
cze”,

i) skreÊla si´ paragraf „402002 Pozosta∏e nale˝no-
Êci pieni´˝ne s∏u˝by cywilnej”,

j) w paragrafie „454003 Udzia∏ w inwestycyjnym
programie w dziedzinie bezpieczeƒstwa
NATO — wydatki narodowe” wyraz „narodo-
we” zast´puje si´ wyrazami „ponoszone
w kraju”,

k) na koƒcu za∏àcznika dodaje si´ objaÊnienia
w brzmieniu:

„Paragrafy 252001 do 252020, 302010 do 302015,
406008 do 406011, 408001, 408002, 411006,
412004, 421008 do 421015, 427004 do 427008,
430015, 430017 do 430019, 441007, 443004,
605012 i 605013 nie wyst´pujà w cz´Êci Obrona
Narodowa”.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. c) tiret pierw-
sze oraz tiret drugie w zakresie rozdzia∏ów „75069
Rzàdowe Centrum Studiów Strategicznych”, „75070
Centrum Personalizacji Dokumentów” i „75073 Urzàd
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”, lit. d), lit. e) ti-
ret pierwsze i lit. f)—k), pkt 3, pkt 4 lit. a) — i), lit. l) 
i lit. n)—p) oraz pkt 7 majà zastosowanie po raz pierw-
szy do opracowania projektu ustawy bud˝etowej na
rok 2003.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 1:

1) pkt 2 lit. e) tiret drugie i trzecie oraz pkt 4 lit. j),
lit. k) i lit. m), które wchodzà w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2002 r.,

2) pkt 2 lit. c) tiret drugie w zakresie rozdzia∏ów
„75071 Generalny Inspektorat Celny w likwidacji”
i „75072 Regionalne Inspektoraty Celne w likwidacji”,
które wchodzi w ˝ycie z dniem1 lipca 2002 r.

Minister Finansów: M. Belka

Do∏manie: 28.06.02

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. 
(poz. 836)

KLASYFIKACJA DZIA¸ÓW

Symbole klas wed∏ug PKD

010 Rolnictwo i ∏owiectwo 01.11-01.50, ex 45.11-45.50

020 LeÊnictwo 02.01-02.02, ex 45.11-45.50

050 Rybo∏ówstwo i rybactwo 05.01-05.02, ex 45.11-45.50

100 Górnictwo i kopalnictwo 10.10-14.50, ex 45.11-45.50

150 Przetwórstwo przemys∏owe 15.11-37.20, ex 45.11-45.50

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà,
gaz i wod´ 40.10-41.00, ex 45.11-45.50

500 Handel ex 45.11-45.50, 50.10-52.74
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550 Hotele i restauracje ex 45.11-45.50, 55.11-55.52

600 Transport i ∏àcznoÊç ex 45.11-45.50, 60.10-63.23,63.40,
64.11-64.20

630 Turystyka ex 45.11-45.50, 63.30

700 Gospodarka mieszkaniowa ex 45.11-45.50, 70.11-70.32

710 Dzia∏alnoÊç us∏ugowa ex 45.11-45.50, 71.10-71.40,
74.11-74.84, 93.01-93.05

720 Informatyka ex 45.11-45.50, 72.10-72.60

730 Nauka ex 45.11-45.50, 73.10-73.20

750 Administracja publiczna ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14,
75.21

751 Urz´dy naczelnych organów w∏adzy paƒstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sàdownictwa ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14

752 Obrona narodowa ex 45.11-45.50, 75.22

753 Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne 75.30

754 Bezpieczeƒstwo publiczne i ochrona przeciwpo˝arowa ex 45.11-45.50, 75.24-75.25

755 Wymiar sprawiedliwoÊci ex 45.11-45.50, 75.23

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajàcych 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, 91.32

801 OÊwiata i wychowanie ex 45.11-45.50, 80.10-80.22,
80.41-80.42

803 Szkolnictwo wy˝sze ex 45.11-45.50, 80.30

851 Ochrona zdrowia ex 45.11-45.50, 85.11-85.20

853 Opieka spo∏eczna ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

854 Edukacyjna opieka wychowawcza ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

900 Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska ex 45.11-45.50, 90.00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ex 45.11-45.50, 92.11-92.52

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody ex 45.11-45.50, 92.53

926 Kultura fizyczna i sport ex 45.11-45.50, 92.61-92.72

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyró˝nik „ex” oznacza, ̋ e obj´ty danym grupowaniem dzia∏ nie wy-
czerpuje pe∏nego zakresu wyró˝nionego grupowania.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo

WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

uprzejmie informuje, ˝e stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. 
Nr 121, poz. 591 z póên. zmianami) jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, a mianowicie:
1. banki oraz zak∏ady ubezpieczeƒ,
2. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi i funduszach 

powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
3. jednostki dzia∏ajàce na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
4. spó∏ki akcyjne,
5. pozosta∏e jednostki, które w poprzedzajàcym roku obrotowym, za który sporzàdzono sprawozdania finansowe,

spe∏ni∏y co najmniej dwa z nast´pujàcych warunków:
a) Êrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pe∏ne etaty wynios∏o co najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowi∏a równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej

2 500 000 EURO,
c) przychody netto ze sprzeda˝y towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowi∏y

równowartoÊç w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 EURO,
zobowiàzane sà do og∏oszenia rocznego sprawozdania finansowego w „Monitorze Polskim B”.

Kierownik jednostki, w ciàgu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, obowiàzany jest z∏o˝yç
do publikacji:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• sprawozdanie z przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych za rok obrotowy,
• opini´ bieg∏ego rewidenta,
• odpis uchwa∏y bàdê postanowienia organu zatwierdzajàcego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

i podziale zysku lub pokryciu straty.
Nale˝noÊç za us∏ug´ zale˝na jest od obj´toÊci sprawozdania.
Koszt strony og∏oszeniowej w „Monitorze Polskim B” wynosi 522,50 z∏ + VAT.
Prosimy o za∏àczenie oÊwiadczenia upowa˝niajàcego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie przyjmujemy przedp∏at. Nale˝noÊç prosimy uiÊciç w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania wyceny.
Nasz adres:
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii GP KPRM
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
tel. 0-prefix-22 694-67-36


