
Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 26 listopada 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
20 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owej klasyfika-
cji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych
(Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz
z 2005 r. Nr 74, poz. 652) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

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

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

— uchyla si´ rozdzia∏ „01012 Nawozy wapnio-
we”,

— po rozdziale „01023 Inspekcja JakoÊci Han-
dlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych” do-
daje si´ rozdzia∏ 01026 w brzmieniu:

„01026 Dop∏aty do ubezpieczeƒ upraw rol-
nych i zwierzàt gospodarskich”,

— uchyla si´ rozdzia∏ „01025 Monitorowanie
dost´pu polskich artyku∏ów rolno-spo˝yw-
czych do rynków zagranicznych i wielkoÊci
importu”,

— objaÊnienia do rozdzia∏u „01036 Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” otrzymujà
brzmienie:
„W rozdziale tym ujmuje si´ wydatki na finansowanie
i wspó∏finansowanie projektów realizowanych w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruk-
turyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004—2006”, z wyjàtkiem
wydatków na zadania, dla których przewidziano odr´bne
rozdzia∏y klasyfikacji bud˝etowej.”,

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

— uchyla si´ rozdzia∏ „05005 Wykup kwot po∏o-
wowych dla rybo∏ówstwa dalekomorskie-
go”, 

— uchyla si´ rozdzia∏ „05007 Dop∏aty do opro-
centowania kredytów na skup i przechowy-
wanie zapasów ryb morskich”,

— objaÊnienia do rozdzia∏u „05009 Rybo∏ówstwo
i przetwórstwo ryb” otrzymujà brzmienie:
„Rozdzia∏ ten obejmuje wydatki na finansowanie
i wspó∏finansowanie projektów realizowanych w ra-
mach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo∏ów-
stwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”.”, 

c) w dziale „600 — Transport i ∏àcznoÊç” rozdzia∏
„60057 Krajowy Fundusz Autostradowy” otrzy-
muje brzmienie:

„60057 Krajowy Fundusz Drogowy”,

d) w dziale „710 — Dzia∏alnoÊç us∏ugowa” po roz-
dziale „71015 Nadzór budowlany” dodaje si´
rozdzia∏ 71016 w brzmieniu:

„71016 Krajowy Zarzàd Gospodarki Wodnej”,

e) w dziale „750 — Administracja publiczna” po
rozdziale „75002 Polski Komitet Normalizacyj-
ny” dodaje si´ rozdzia∏ 75003 w brzmieniu:

„75003 Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒ-
stwa”,

f) w dziale „755 — Wymiar sprawiedliwoÊci” po
rozdziale „75513 Zak∏ady dla nieletnich” dodaje
si´ rozdzia∏ 75514 w brzmieniu:

„75514 Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury”,

g) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wydatki
zwiàzane z ich poborem”:

— po rozdziale „75603 Wp∏ywy z podatku do-
chodowego od pozosta∏ych osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych” dodaje
si´ rozdzia∏ 75604 w brzmieniu:
„75604 Wp∏ywy z podatku dochodowego od

osób fizycznych pobieranego w wy-
sokoÊci 19 % od dochodów z pozarol-
niczej dzia∏alnoÊci gospodarczej”,

— po rozdziale „75654 Rozliczenia w podatku
od towarów i us∏ug z tytu∏u kas rejestrujà-
cych” wraz z objaÊnieniami dodaje si´ roz-
dzia∏ 75655 wraz z objaÊnieniami w brzmie-
niu:
„75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych

wydatków zwiàzanych z budownic-
twem mieszkaniowym
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z dnia 28 listopada 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych

———————
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, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121,
poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565
i Nr 180, poz. 1495.



W rozdziale tym ujmuje si´ kwoty zwrotu, o których mo-
wa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków zwiàzanych z bu-
downictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468).
W bud˝ecie paƒstwa kwoty ujmowane w tym rozdziale
wykazuje si´ ze znakiem ujemnym.”,

h) w dziale „852 — Pomoc spo∏eczna” rozdzia∏
„85212 Âwiadczenia rodzinne oraz sk∏adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia spo∏ecznego” wraz z objaÊnieniami
otrzymuje brzmienie:

„85212 Âwiadczenia rodzinne, zaliczka alimen-
tacyjna oraz sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spo∏ecznego
W rozdziale tym ujmuje si´ wydatki na: realizacj´
Êwiadczeƒ rodzinnych na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych, op∏acanie sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia spo∏ecznego za osoby otrzymujàce Êwiadcze-
nie piel´gnacyjne na podstawie przepisów o sys-
temie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz na realizacj´
zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów
o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyj-
nych oraz zaliczce alimentacyjnej.”,

i) w dziale „921 — Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”:

— rozdzia∏y: „92101 Produkcja i opracowywa-
nie filmów” i „92102 Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie filmów” otrzymujà brzmienie:

„92101 Instytucje kinematografii

92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej”,

— rozdzia∏ „92106 Teatry dramatyczne i lalko-
we” otrzymuje brzmienie:

„92106 Teatry”,

— uchyla si´ rozdzia∏ „92107 Teatry muzyczne,
opery, operetki”,

j) w dziale „926 — Kultura fizyczna i sport” uchy-
la si´ rozdzia∏ „92606 Polska Konfederacja
Sportu”;

2) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów dochodów, przychodów i Êrodków
(z objaÊnieniami):

a) objaÊnienia do cyfry „7 Pozosta∏e” otrzymujà
brzmienie:
„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów, których
êród∏em sà Êrodki z bud˝etu paƒstwa lub inne, przekazane
jednostkom sektora finansów publicznych na pokrycie kosz-
tów operacyjnych, a tak˝e wydatków ponoszonych w zwiàz-
ku z dzia∏aniami integracyjnymi (dostosowawczymi do za-
daƒ unijnych). Symbol ten jednostki sektora finansów pu-
blicznych stosujà tak˝e dla oznaczenia Êrodków, o których
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.”,

b) objaÊnienia do cyfry „8 Finansowanie progra-
mów i projektów ze Êrodków funduszy struktu-
ralnych, Funduszu SpójnoÊci oraz z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej” otrzymujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów, których
êród∏em sà Êrodki z Unii Europejskiej z funduszy struktural-
nych, Funduszu SpójnoÊci oraz z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, tak˝e docho-
dów otrzymanych jako refundacja wydatków wczeÊniej po-
niesionych, wykazywanych w za∏àczniku do ustawy bud˝e-
towej, sporzàdzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.”, 

c) objaÊnienia do paragrafu „001 Podatek docho-
dowy od osób fizycznych” otrzymujà brzmienie:
„Paragraf ten obejmuje wp∏ywy z podatku dochodowego
od osób fizycznych pobieranego wed∏ug skali podatkowej,
o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509,
z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141,
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844,
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222,
poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99,
poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207,
Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691,
Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779
i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85,
poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852,
Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538). Paragraf
ten obejmuje równie˝ wp∏ywy z podatku dochodowego, po-
bieranego od dochodów z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, o którym mowa w art. 30c powy˝szej ustawy.”,

d) uchyla si´ paragraf „015 Podatek dochodowy
w wysokoÊci 19 % pobierany od dochodów
z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej” wraz
z objaÊnieniami,

e) po paragrafie „037 Podatek od posiadania
psów” dodaje si´ paragraf 039 w brzmieniu:

„039 Wp∏ywy z op∏aty uzdrowiskowej, pobiera-
nej w gminach posiadajàcych status gmi-
ny uzdrowiskowej”,

f) paragraf „089 Odsetki za nieterminowe rozli-
czenia, p∏acone przez urzàd skarbowy” wraz
z objaÊnieniami otrzymuje brzmienie:

„089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, p∏a-
cone przez urzàd skarbowy oraz organ cel-
ny
W bud˝ecie paƒstwa kwoty ujmowane w tym para-
grafie wykazywane b´dà w ka˝dym przypadku ze
znakiem ujemnym, a w bud˝etach jednostek samo-
rzàdu terytorialnego — ze znakiem dodatnim.”,

g) po paragrafie „249 Dotacja podmiotowa z bu-
d˝etu otrzymana przez samodzielny publiczny
zak∏ad opieki zdrowotnej utworzony przez or-
gan administracji rzàdowej lub paƒstwowà
uczelni´” dodaje si´ paragraf 250 w brzmieniu:
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„250 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez uczelni´ niepublicznà”,

h) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu
otrzymana przez paƒstwowà szko∏´ wy˝szà”
otrzymuje brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez uczelni´ publicznà”,

i) w paragrafie „253 Dotacja podmiotowa z bu-
d˝etu otrzymana przez jednostk´ naukowà” do-
daje si´ objaÊnienia w brzmieniu:
„W paragrafie tym ujmuje si´ dochody jednostek nauko-
wych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85,
poz. 727 i Nr 179, poz. 1484), z wy∏àczeniem jednostek ba-
dawczo-rozwojowych.”,

j) po paragrafie „266 Dotacja przedmiotowa z bu-
d˝etu otrzymana przez gospodarstwo pomocni-
cze” dodaje si´ paragraf 268 i paragraf 269 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„268 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i op∏atach lokalnych

269 Ârodki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne pracowników powia-
towego urz´du pracy
Paragraf ten obejmuje Êrodki otrzymane przez powiat
z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a—2c
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175,
poz. 1462).”,

k) po paragrafie „288 Dotacja celowa otrzymana
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego od
innej jednostki samorzàdu terytorialnego b´dà-
cej instytucjà wdra˝ajàcà na zadania bie˝àce re-
alizowane na podstawie porozumieƒ (umów)”
dodaje si´ paragraf 289 w brzmieniu:

„289 Ârodki z Funduszu Promocji Kultury otrzy-
mane przez Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej”,

l) objaÊnienia do paragrafu „617 Wp∏aty od jed-
nostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych” otrzy-
mujà brzmienie:
„Paragraf ten obejmuje wp∏aty, o których mowa w art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

3) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów wydatków i Êrodków (z objaÊnienia-
mi):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje 201 do
203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do
260, 262, 263, 265, 266, 270 do 288 i 290 do 300”
otrzymuje brzmienie:

„Dotacje i subwencje 201 do 203, 211 do 213,
221 do 223, 231 do 233,
237, 238, 240 do 260, 262,
263, 265 do 286, 288 do
294, 296 do 298 i 300”,

b) grupy paragrafów „Wydatki bie˝àce 401 do 435,
441 do 468, 471, 472, 481, 482 i 491 do 497”
i „Wydatki majàtkowe 601 do 603, 605 do 617,
621 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 653,
661 do 665 i 680” otrzymujà brzmienie:

„Wydatki bie˝àce 401 do 435, 441 do 468, 471,
472, 481, 482, 490 i 493 do 497

Wydatki majàtkowe 601 do 603, 605 do 608, 611
do 614, 616, 617, 621 do
624, 626 do 633, 641 do
643, 651 do 653, 661 do 665
i 680”,

c) paragraf „250 Dotacja podmiotowa z bud˝etu
dla niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej” otrzymuje
brzmienie: 

„250 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla uczelni
niepublicznej”,

d) paragraf „252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu
dla paƒstwowej szko∏y wy˝szej” otrzymuje
brzmienie: 

„252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla uczelni
publicznej”,

e) w paragrafie „253 Dotacja podmiotowa z bud˝e-
tu dla jednostek naukowych” dodaje si´ obja-
Ênienia w brzmieniu:
„W paragrafie tym ujmuje si´ wydatki jednostek nauko-
wych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, z wy∏àcze-
niem jednostek badawczo-rozwojowych.”,

f) po paragrafie „266 Dotacja przedmiotowa z bu-
d˝etu dla gospodarstwa pomocniczego” doda-
je si´ paragraf 267, paragraf 268 i paragraf 269
wraz z objaÊnieniami w brzmieniu:

„267 Dotacja celowa z bud˝etu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów pu-
blicznych realizujàcych projekty finanso-
wane z udzia∏em Êrodków z bud˝etu Unii
Europejskiej

268 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i op∏atach lokalnych

269 Ârodki Funduszu Pracy przekazane powia-
tom z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i sk∏adek na ubez-
pieczenia spo∏eczne pracowników powiato-
wego urz´du pracy
Paragraf ten obejmuje Êrodki przekazane powiatom
z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a—2c usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.”,

g) po paragrafie „288 Dotacja celowa przekazana
jednostce samorzàdu terytorialnego przez innà
jednostk´ samorzàdu terytorialnego b´dàcà in-
stytucjà wdra˝ajàcà na zadania bie˝àce realizo-
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wane na podstawie porozumieƒ (umów)” do-
daje si´ paragraf 289 w brzmieniu: 

„289 Ârodki Funduszu Promocji Kultury przeka-
zane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmo-
wej”,

h) po paragrafie „482 Rezerwy subwencji ogólnej”
wraz z objaÊnieniami dodaje si´ paragraf 490
wraz z objaÊnieniami w brzmieniu:
„490 Pokrycie zobowiàzaƒ zak∏adów opieki

zdrowotnej
Paragraf ten obejmuje wydatki z tytu∏u przej´cia zo-
bowiàzaƒ zak∏adów opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomo-
cy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684).”,

i) paragraf „601 Wydatki na zakup i obj´cie akcji
oraz wniesienie wk∏adów do spó∏ek prawa han-
dlowego” otrzymuje brzmienie:
„601 Wydatki na zakup i obj´cie akcji, wniesie-

nie wk∏adów do spó∏ek prawa handlowe-
go oraz na fundusz statutowy banków
paƒstwowych i innych instytucji finanso-
wych”,

j) objaÊnienia do paragrafu „617 Wp∏aty jedno-
stek  na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych” otrzy-
mujà brzmienie:
„Paragraf ten obejmuje wp∏aty, o których mowa w art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”;

4) w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia — Szczegó∏o-
wa klasyfikacja wydatków dla zadaƒ z zakresu bez-
pieczeƒstwa wewn´trznego i zewn´trznego obja-
Ênienia zamieszczone po paragrafie „622 Dotacje

celowe z bud˝etu na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów in-
westycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych” otrzymujà brzmienie:

„Paragrafy: 252001—252014, 253001—253005, 262001—262003,
303001—303003, 307006—307007, 307010, 307017, 405003,
409001—409003, 421008—421015, 422002—422004, 425001—
425004, 427005—427009, 428001—428002, 429001—429003,
430005, 430015, 430017—430019, 441007, 443003—443005,
451001, 452001, 605001—605012, 606002, 606004, 606006,
606008, 606010, 606012, 606014, 606016, 606018, 606020—
606021, 606025, 606027—606036, 622005 nie wyst´pujà w cz´-
Êci 29. Obrona narodowa.”. 

§ 2. 1. Szczegó∏owa klasyfikacja dochodów, wydat-
ków, przychodów i rozchodów oraz Êrodków pocho-
dzàcych ze êróde∏ zagranicznych, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, ma zastosowanie
po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy bu-
d˝etowej na rok 2006, z wyjàtkiem klasyfikacji w para-
grafie 089, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rzàdzeniem, którà stosuje si´, poczàwszy od dnia
1 stycznia 2006 r.

2. Do szczegó∏owej klasyfikacji dochodów, wydat-
ków, przychodów i rozchodów oraz Êrodków pocho-
dzàcych ze êróde∏ zagranicznych za rok 2005 stosuje
si´ przepisy dotychczasowe, z tym ˝e klasyfikacji
w rozdziale 85212 i w paragrafach 617 dokonuje si´
zgodnie z niniejszym rozporzàdzeniem.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z tym ˝e § 1 pkt 1 lit. h z mocà od dnia 1 wrze-
Ênia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Dziennik Ustaw Nr 232 — 15287 — Poz. 1970 i 1971

1971

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 21 listopada 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocj´ przedsi´biorczoÊci

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy

de minimis na promocj´ przedsi´biorczoÊci (Dz. U.
Nr 267, poz. 2655) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o mikro-
przedsi´biorcy, nale˝y przez to rozumieç be-
neficjenta ostatecznego okreÊlonego w dzia∏a-
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