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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2004 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 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 68, poz. 634, Nr 137, poz. 1307 i Nr 229,
poz. 2284) w za∏àczniku nr 2 — Klasyfikacja rozdzia-
∏ów:

1) w dziale „751 — Urz´dy naczelnych organów w∏a-
dzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sà-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

downictwa” po rozdziale „75112 Jednostki podle-
g∏e Instytutowi Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”
dodaje si´ rozdzia∏ 75113 w brzmieniu:

„75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego”;

2) w dziale „852 — Pomoc spo∏eczna”:

a) po rozdziale „85204 Rodziny zast´pcze” dodaje
si´ rozdzia∏ 85212 wraz z objaÊnieniami
w brzmieniu:

„85212 Âwiadczenia rodzinne oraz sk∏adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo∏ecznego

W rozdziale tym ujmuje si´ wydatki na reali-
zacj´ Êwiadczeƒ rodzinnych oraz na op∏aca-
nie sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia spo∏ecznego za
osoby otrzymujàce Êwiadczenie piel´gnacyj-
ne, na podstawie przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych.”,

b) rozdzia∏ „85213 Sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne op∏acane za osoby pobierajàce niektóre
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej” otrzymuje
brzmienie:

„85213 Sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
op∏acane za osoby pobierajàce niektóre
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej oraz
niektóre Êwiadczenia rodzinne”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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