
Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ zaniechanie poboru podatku do-
chodowego od osób fizycznych od przyznanych przez
Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych stypendiów na pod-
stawie regulaminu przyznawania i realizacji tych sty-
pendiów uczniom ucz´szczajàcym do szkó∏ ponad-
gimnazjalnych — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
rocznie kwoty 1 200 z∏.

§ 2. Zwalnia si´ p∏atników, o których mowa w art. 35
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,
poz. 176, z póên. zm.2)), od poboru podatku od docho-
dów (przychodów) wymienionych w § 1.

§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do dochodów
(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 kwietnia 2005 r.

w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów 
(przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup p∏atników z obowiàzku pobrania podatku

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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 i Nr 30, poz. 262.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

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

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) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — Klasyfika-
cja rozdzia∏ów:

a) w dziale „750 — Administracja publiczna”:
— uchyla si´ rozdzia∏ „75064 Wspó∏praca na-

ukowo-techniczna z zagranicà”,

———————
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 i Nr 64,
poz. 565.



— po rozdziale „75073 Urzàd do Spraw Repa-
triacji i Cudzoziemców” dodaje si´ rozdzia∏
75075 w brzmieniu:

„75075 Promocja jednostek samorzàdu tery-
torialnego”,

b) w dziale „751 — Urz´dy naczelnych organów
w∏adzy paƒstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sàdownictwa” uchyla si´ rozdzia∏ „75111
Wspó∏praca naukowo-techniczna z zagranicà”,

c) w dziale „752 — Obrona narodowa” po rozdzia-
le „75212 Pozosta∏e wydatki obronne” dodaje
si´ rozdzia∏ 75213 w brzmieniu:

„75213 Dowodzenie i kierowanie Si∏ami Zbroj-
nymi Rzeczypospolitej Polskiej”,

d) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadajàcych osobowoÊci prawnej oraz wydatki
zwiàzane z ich poborem” objaÊnienia do roz-
dzia∏u „75647 Pobór podatków, op∏at i nie-
podatkowych nale˝noÊci bud˝etowych” otrzy-
mujà brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje si´ w szczególnoÊci zadania
w zakresie druku i kolporta˝u znaków akcyzy, formu-
larzy podatkowych i druków resortowych, dystrybu-
cji znaków op∏aty skarbowej i urz´dowych blankie-
tów wekslowych, us∏ug pocztowych i bankowych
zwiàzanych z rozliczaniem podatków, op∏at i nie-
podatkowych nale˝noÊci bud˝etowych, a tak˝e inne
dzia∏ania zwiàzane z uiszczeniem nale˝nego podatku
i zwrotem nadp∏at.

Ponadto w rozdziale tym ujmuje si´ koszty post´po-
wania sàdowego i prokuratorskiego, kary i odszkodo-
wania oraz odsetki zwiàzane z poborem podatków,
op∏at i niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych oraz
ce∏.”,

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

— po rozdziale „80102 Szko∏y podstawowe spe-
cjalne” dodaje si´ rozdzia∏ 80103 w brzmie-
niu:

„80103 Oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach
podstawowych”,

— po rozdziale „80130 Szko∏y zawodowe” do-
daje si´ rozdzia∏ 80131 w brzmieniu:

„80131 Kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
nych”,

f) w dziale „851 — Ochrona zdrowia” rozdzia∏
„85151 Âwiadczenia zdrowotne” otrzymuje
brzmienie:

„85151 Âwiadczenia wysokospecjalistyczne”,

g) w dziale „852 — Pomoc spo∏eczna” rozdzia∏
„85214 Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne” wraz z objaÊnie-
niami otrzymuje brzmienie:

„85214 Zasi∏ki i pomoc w naturze oraz sk∏adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujmuje si´ zasi∏ki i pomoc
w naturze oraz wydatki na op∏acanie sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spo∏ecznego za osoby, które
rezygnujà z zatrudnienia w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià sprawowania bezpoÊredniej,
osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko
chorym cz∏onkiem rodziny.”,

h) w dziale „854 — Edukacyjna opieka wychowaw-
cza” po rozdziale „85403 Specjalne oÊrodki szkol-
no-wychowawcze” dodaje si´ rozdzia∏ 85404
w brzmieniu:

„85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziec-
ka”,

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

— rozdzia∏ „92120 Ochrona i konserwacja za-
bytków” otrzymuje brzmienie:

„92120 Ochrona zabytków i opieka nad za-
bytkami”,

— uchyla si´ rozdzia∏ „92125 Fundusz Promocji
TwórczoÊci”;

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

a) cyfry: „2 Wspó∏finansowanie programów reali-
zowanych ze Êrodków bezzwrotnych pocho-
dzàcych z Unii Europejskiej”, „3 Finansowa-
nie z po˝yczek i kredytów zagranicznych”,
„4 Wspó∏finansowanie po˝yczek i kredytów za-
granicznych”, „5 Finansowanie z innych Êrod-
ków bezzwrotnych”, „6 Wspó∏finansowanie in-
nych Êrodków bezzwrotnych” i „7 Pozosta∏e”
wraz z objaÊnieniami otrzymujà brzmienie:

„2 Wspó∏finansowanie programów realizowa-
nych ze Êrodków bezzwrotnych pochodzà-
cych z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów,
których êród∏em sà Êrodki z bud˝etu paƒstwa lub
inne, przekazane jednostkom sektora finansów
publicznych jako wspó∏finansowanie programów
wykazanych w za∏àczniku do ustawy bud˝etowej,
w cz´Êci zatytu∏owanej „Ârodki bezzwrotne po-
chodzàce z programów pomocy przedakcesyjnej
Unii Europejskiej”.”

3 Finansowanie z po˝yczek i kredytów zagra-
nicznych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów,
których êród∏em sà Êrodki pochodzàce z po˝yczek
i kredytów zagranicznych z mi´dzynarodowych
instytucji finansowych, np. Banku Âwiatowego
(Mi´dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwo-
ju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Euro-
pejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyc-
kiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Ra-
dy Europy.
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4 Wspó∏finansowanie po˝yczek i kredytów za-
granicznych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia docho-
dów, których êród∏em sà Êrodki z bud˝etu paƒ-
stwa lub inne, przekazane jednostkom sektora fi-
nansów publicznych jako wspó∏finansowanie
dzia∏aƒ realizowanych z po˝yczek i kredytów za-
granicznych z mi´dzynarodowych instytucji fi-
nansowych.

5 Finansowanie z innych Êrodków bezzwrot-
nych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów,
których êród∏em sà Êrodki pochodzàce z daro-
wizn, grantów przyznanych Polsce przez poszcze-
gólne kraje lub instytucje (np. grant rzàdu USA,
Królestwa Niderlandów itp.). Cyfr´ 5 jednostki sa-
morzàdu terytorialnego dodajà odpowiednio do
paragrafu 270 lub 629. 

6 Wspó∏finansowanie innych Êrodków bez-
zwrotnych

Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów,
których êród∏em sà Êrodki z bud˝etu paƒstwa lub
inne, przekazane jednostkom sektora finansów
publicznych jako wspó∏finansowanie Êrodków po-
chodzàcych z darowizn, grantów przyznanych Pol-
sce przez poszczególne kraje lub instytucje (np.
grant rzàdu USA, Królestwa Niderlandów itp.). 

7 Pozosta∏e

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 kosztów operacyjnych,
a tak˝e wydatków ponoszonych w zwiàzku z dzia-
∏aniami integracyjnymi (dostosowawczymi do za-
daƒ unijnych).”,

b) objaÊnienia do cyfry „9 Wspó∏finansowanie
programów i projektów realizowanych ze Êrod-
ków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój-
noÊci oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej” otrzy-
mujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia dochodów,
których êród∏em sà Êrodki z bud˝etu paƒstwa lub in-
ne, przekazane jednostkom sektora finansów pu-
blicznych jako wspó∏finansowanie programów wy-
kazanych w za∏àczniku do ustawy bud˝etowej, spo-
rzàdzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych.”,

c) uchyla si´ paragrafy: „016 Wp∏ywy z podatku
dochodowego od osób fizycznych od docho-
dów osiàganych z dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzonej na terenie specjalnych stref eko-
nomicznych w cz´Êci podlegajàcej przekazaniu
na rachunek Êrodków specjalnych” wraz z ob-
jaÊnieniami i „017 Wp∏ywy z podatku docho-
dowego od osób prawnych od dochodów osià-
ganych z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzo-
nej na terenie specjalnych stref ekonomicz-
nych w cz´Êci podlegajàcej przekazaniu na ra-

chunek Êrodków specjalnych” wraz z objaÊnie-
niami,

d) po paragrafie „017 Wp∏ywy z podatku dochodo-
wego od osób prawnych od dochodów osiàga-
nych z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnych stref ekonomicznych
w cz´Êci podlegajàcej przekazaniu na rachunek
Êrodków specjalnych” wraz z objaÊnieniami do-
daje si´ paragrafy 018 i 019 wraz z objaÊnienia-
mi w brzmieniu:

„018 Wp∏ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów osiàganych
z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnych stref ekonomicz-
nych w cz´Êci podlegajàcej przekazaniu na
rachunek Funduszu Strefowego
W bud˝ecie paƒstwa kwoty ujmowane w tym
paragrafie wykazywane b´dà ze znakiem ujem-
nym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem do-
datnim.

019 Wp∏ywy z podatku dochodowego od osób
prawnych od dochodów osiàganych
z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej
na terenie specjalnych stref ekonomicz-
nych w cz´Êci podlegajàcej przekazaniu na
rachunek Funduszu Strefowego
W bud˝ecie paƒstwa kwoty ujmowane w tym
paragrafie wykazywane b´dà ze znakiem ujem-
nym, a w Funduszu Strefowym ze znakiem do-
datnim.”,

e) po paragrafie „051 Wp∏ywy z op∏aty eksploata-
cyjnej od przedsi´biorstw górniczych w´gla ka-
miennego” dodaje si´ paragrafy 052—054 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„052 Przychody z handlu uprawnieniami do
emisji
Paragraf ten obejmuje przychody, o których
mowa w art. 12, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 2,
art. 50 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784).

053 Przychody z tytu∏u zagospodarowania od-
padów
Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci przy-
chody, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14
ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycz-
nia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202).

054 Przychody z tytu∏u op∏at i kar za substan-
cje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà
Paragraf ten obejmuje przychody, o których
mowa w art. 18, art. 22 ust. 1 i art. 37 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubo-
˝ajàcych warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 121,
poz. 1263).”,

f) w objaÊnieniach do paragrafu „069 Wp∏ywy
z ró˝nych op∏at” dodaje si´ tiret szesnaste
w brzmieniu:
„— wp∏ywy z op∏at za udzielone zezwolenia, op∏aty

egzaminacyjne, op∏aty za wydanie Êwiadectw za-
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wodowych lub uznanie za równowa˝ne z nimi
Êwiadectwa uiszczane na podstawie art. 39 ust. 1
i 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27
i Nr 273, poz. 2703).”,

g) w objaÊnieniach do paragrafu „097 Wp∏ywy
z ró˝nych dochodów” dodaje si´ tiret szóste
w brzmieniu:

„— wp∏ywy za czynnoÊci polegajàce na zapewnieniu
bezpieczeƒstwa imprez masowych.”,

h) uchyla si´ paragrafy „101 Wp∏ywy Êrodków
specjalnych ze sprzeda˝y 5 % akcji nale˝àcych
do Skarbu Paƒstwa” wraz z objaÊnieniami,
„102 Wp∏ywy Êrodków specjalnych z 15 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji” wraz
z objaÊnieniami, „103 Wp∏ywy Êrodków spe-
cjalnych z 2 % przychodów uzyskanych z pry-
watyzacji” wraz z objaÊnieniami, „104 Wp∏ywy
Êrodków specjalnych z dop∏at do stawek
w grach losowych stanowiàcych monopol Paƒ-
stwa” i „105 Wp∏ywy Êrodków specjalnych
z przychodów uzyskanych ze sprzeda˝y nale˝à-
cych do Skarbu Paƒstwa akcji i udzia∏ów” wraz
z objaÊnieniami,

i) po paragrafie „105 Wp∏ywy Êrodków specjal-
nych z przychodów uzyskanych ze sprzeda˝y
nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa akcji i udzia∏ów”
wraz z objaÊnieniami dodaje si´ paragraf 106
wraz z objaÊnieniami oraz paragrafy 107 i 108
w brzmieniu:

„106 Przychody paƒstwowych funduszy celo-
wych z prywatyzacji oraz przychody uzy-
skane ze sprzeda˝y nale˝àcych do Skarbu
Paƒstwa akcji i udzia∏ów stanowiàcych do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 1 mar-
ca 2002 r. o zmianach w organizacji i funk-
cjonowaniu centralnych organów admini-
stracji rzàdowej i jednostek im podporzàd-
kowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93,
poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,
poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 65, poz. 594 oraz z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703) rezerw´ na cele uw∏aszczenia

Paragraf ten obejmuje wp∏ywy z przychodów,
o których mowa w art. 56 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry-
watyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535
i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273,
poz. 2703 i 2722).

107 Przychody paƒstwowych funduszy celo-
wych z dop∏at do stawek w grach loso-
wych stanowiàcych monopol Paƒstwa

108 Ró˝ne, w tym okreÊlone ustawowo przy-
chody funduszy celowych“,

j) uchyla si´ paragraf „239 Wp∏ywy do bud˝etu ze
Êrodków specjalnych”,

k) po paragrafie „239 Wp∏ywy do bud˝etu ze Êrod-
ków specjalnych” dodaje si´ paragraf 240 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„240 Wp∏ywy do bud˝etu nadwy˝ki dochodów
w∏asnych lub Êrodków obrotowych
Paragraf ten obejmuje wp∏ywy do bud˝etu
paƒstwa ustalonej na dzieƒ 31 grudnia nad-
wy˝ki dochodów w∏asnych paƒstwowych jed-
nostek bud˝etowych oraz wp∏ywy do bud˝etu
jednostki samorzàdu terytorialnego ustalonej
na dzieƒ 31 grudnia nadwy˝ki Êrodków obroto-
wych gminnych, powiatowych lub wojewódz-
kich jednostek bud˝etowych, o których mowa
w art. 18a ust. 4 i 8 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.”,

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

„252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez paƒstwowà szko∏´ wy˝szà”,

m) paragraf „253 Dotacja podmiotowa z bud˝etu
otrzymana przez jednostk´ naukowà i badaw-
czo-rozwojowà” otrzymuje brzmienie:

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

n) paragraf „259 Dotacje podmiotowe z bud˝etu
dla publicznych szkó∏ i innych publicznych pla-
cówek oÊwiatowo-wychowawczych” otrzymuje
brzmienie:

„259 Dotacje podmiotowe z bud˝etu otrzymane
przez publiczne jednostki systemu oÊwiaty
prowadzone przez osoby prawne inne ni˝
jednostki samorzàdu terytorialnego oraz
przez osoby fizyczne”,

o) po paragrafie „259 Dotacje podmiotowe z bu-
d˝etu otrzymane przez publiczne jednostki sys-
temu oÊwiaty prowadzone przez osoby prawne
inne ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego
oraz przez osoby fizyczne” dodaje si´ paragraf
260 w brzmieniu:

„260 Dotacja podmiotowa z bud˝etu otrzymana
przez jednostk´ badawczo-rozwojowà”

p) po paragrafie „279 Ârodki na utrzymanie rzecz-
nych przepraw promowych oraz budow´, mo-
dernizacj´, utrzymanie, ochron´ i zarzàdzanie
drogami krajowymi i wojewódzkimi w grani-
cach miast na prawach powiatu” wraz z obja-
Ênieniami dodaje si´ paragraf 280 w brzmieniu: 

„280 Dotacja celowa otrzymana z bud˝etu przez
pozosta∏e jednostki zaliczane do sektora fi-
nansów publicznych”,

q) po paragrafie „284 Dotacja celowa otrzymana
z bud˝etu paƒstwa na finansowanie ustawowo
okreÊlonych zadaƒ bie˝àcych realizowanych
przez pozosta∏e jednostki sektora finansów pu-
blicznych” wraz z objaÊnieniami dodaje si´ pa-
ragraf 288 w brzmieniu:

„288 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego od innej jed-
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nostki samorzàdu terytorialnego b´dàcej
instytucjà wdra˝ajàcà na zadania bie˝àce
realizowane na podstawie porozumieƒ
(umów)”,

r) uchyla si´ paragraf „295 Wp∏ywy od jednostek
na rzecz Êrodków specjalnych” wraz z objaÊnie-
niami,

s) paragrafy „296 Przelewy redystrybucyjne”
i „297 Ró˝ne przelewy” wraz z objaÊnieniami
otrzymujà brzmienie:

„296 Przelewy redystrybucyjne
Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bu-
d˝etowych oraz funduszach celowych i obej-
muje przelewy Êrodków mi´dzy poszczególny-
mi dysponentami tego samego rodzaju Êrod-
ków.

297 Ró˝ne przelewy
Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bu-
d˝etowych oraz funduszach celowych i obej-
muje przelewy mi´dzy ró˝nymi rodzajami tych
Êrodków.“,

t) uchyla si´ paragraf „299 Dotacje celowe otrzy-
mane ze Êrodków specjalnych na finansowanie
lub dofinansowanie zadaƒ zleconych z zakresu
dzia∏alnoÊci bie˝àcej”,

u) po paragrafie „299 Dotacje celowe otrzymane
ze Êrodków specjalnych na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ zleconych z zakresu
dzia∏alnoÊci bie˝àcej” dodaje si´ paragraf 300
wraz z objaÊnieniami w brzmieniu:

„300 Wp∏aty od jednostek na fundusz celowy
Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci wp∏aty,
o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984,
Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 70).”,

v) uchyla si´ paragraf „609 Dotacje celowe otrzy-
mane ze Êrodków specjalnych na finansowanie
lub dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych”,

w) uchyla si´ paragraf „615 Wp∏ywy od jednostek
na rzecz Êrodków specjalnych na finansowanie
lub dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych”
wraz z objaÊnieniami,

x) po paragrafie „615 Wp∏ywy od jednostek na
rzecz Êrodków specjalnych na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych” wraz
z objaÊnieniami dodaje si´ paragraf 617 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„617 Wp∏aty od jednostek na fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie za-
daƒ inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wp∏aty, o których mowa
w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji oraz art. 80d ust. 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124,
poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302,
Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884,
Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202).”,

y) po paragrafie „663 Dotacje celowe otrzymane
z samorzàdu województwa na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego” dodaje si´ paragraf 664
w brzmieniu:

„664 Dotacja celowa otrzymana przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego od innej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego b´dàcej
instytucjà wdra˝ajàcà na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne realizowane na podsta-
wie porozumieƒ (umów)”,

z) po paragrafie „852 Wp∏aty do bud˝etu paƒstwa
z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy do
traktatu z Schengen” dodaje si´ paragraf 853
w brzmieniu:

„853 Ârodki pochodzàce z bud˝etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczone na finansowanie
programów i projektów realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych”;

3) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia — Klasyfika-
cja paragrafów wydatków i Êrodków (z objaÊnie-
niami):

a) grupa paragrafów „Dotacje i subwencje 201 do
203, 211 do 213, 221 do 223, 231 do 233, 237 do
239, 241 do 259, 262, 263, 265 do 266, 270 do
279, 281 do 287 i 290 do 299” otrzymuje brzmie-
nie:

„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”,

b) grupa paragrafów „Wydatki bie˝àce 401 do 435,
441 do 468, 471, 472, 481, 482, 491, 492 i 495 do
497” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bie˝àce 401 do 435, 441 do 468, 471,
472, 481, 482 i 491 do 497”,

c) grupa paragrafów „Wydatki majàtkowe 601 do
603, 605 do 616, 621 do 624 i 626 do 633, 641 do
643, 651 do 653, 661 do 663, 665 i 680” otrzymu-
je brzmienie:

„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”,
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d) grupa paragrafów „Ârodki w∏asne Unii Europej-
skiej 851 do 855” otrzymuje brzmienie:

„Ârodki w∏asne Unii Europejskiej 851 do 856”,

e) objaÊnienia do cyfry „5 Finansowanie z innych
Êrodków bezzwrotnych” otrzymujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich
wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsi´-
wzi´ç, których êród∏em finansowania sà Êrodki po-
chodzàce z darowizn, grantów przyznanych Polsce
przez poszczególne kraje lub instytucje (np. grant rzà-
du USA, Królestwa Niderlandów itp.).

Symbol ten stosuje si´ równie˝ do wydatków finan-
sowanych ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego oraz ze Êrodków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”, 

f) 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 Gwa-
rancji Rolnej” otrzymujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wszystkich
wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przed-
si´wzi´ç w ramach danego programu lub projektu
finansowanego ze Êrodków z funduszy struktural-
nych lub Funduszu SpójnoÊci, z wyjàtkiem wydat-
ków oznaczonych cyfrà 9. Symbol ten stosuje si´
równie˝ do oznaczenia wydatków ponoszonych na
finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orienta-
cji i Gwarancji Rolnej. Przy zastosowaniu tej cyfry
ujmuje si´ równie˝ wydatki, których êród∏em finan-
sowania jest po˝yczka na prefinansowanie z bud˝e-
tu paƒstwa.”,

g) objaÊnienia do cyfry „9 Wspó∏finansowanie
programów i projektów realizowanych ze Êrod-
ków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój-
noÊci oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej” otrzy-
mujà brzmienie:

„Symbol ten stosuje si´ dla oznaczenia wydatków
ponoszonych w trakcie realizacji przedsi´wzi´ç finan-
sowanych ze Êrodków z funduszy strukturalnych,
Funduszu SpójnoÊci lub z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, stano-
wiàcych krajowy wk∏ad publiczny w realizacj´ pro-
gramu lub projektu. èród∏em finansowania tych wy-
datków mogà byç na przyk∏ad Êrodki pochodzàce
z bud˝etu paƒstwa (z wy∏àczeniem Êrodków otrzyma-
nych z tytu∏u po˝yczki na prefinansowanie) bàdê
Êrodki w∏asne jednostek sektora finansów publicz-
nych.”,

h) uchyla si´ paragraf „239 Wp∏ata do bud˝etu ze
Êrodków specjalnych”,

i) po paragrafie „239 Wp∏ata do bud˝etu ze Êrod-
ków specjalnych” dodaje si´ paragraf 240 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„240 Wp∏ata do bud˝etu nadwy˝ki dochodów
w∏asnych lub Êrodków obrotowych
Paragraf ten obejmuje wp∏at´ do bud˝etu paƒ-
stwa ustalonej na dzieƒ 31 grudnia nadwy˝ki

dochodów w∏asnych paƒstwowych jednostek
bud˝etowych oraz wp∏at´ do bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego ustalonej na dzieƒ
31 grudnia nadwy˝ki Êrodków obrotowych
gminnych, powiatowych lub wojewódzkich
jednostek bud˝etowych, o których mowa
w art. 18a ust. 4 i 8 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.”,

j) w paragrafie „249 Dotacja podmiotowa z bu-
d˝etu dla samodzielnego publicznego zak∏adu
opieki zdrowotnej utworzonego przez organ ad-
ministracji rzàdowej lub paƒstwowà uczelni´”
dodaje si´ objaÊnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje dotacje, o których mowa
w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408,
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, 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, z 2001 r. Nr 5, poz. 45,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384
i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152,
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273,
poz. 2703), z wyjàtkiem pkt 3, który dotyczy inwesty-
cji i zakupów inwestycyjnych klasyfikowanych do pa-
ragrafu „622 — Dotacje celowe z bud˝etu na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwe-
stycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych”.”,

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

„250 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla nie-
paƒstwowej szko∏y wy˝szej”,

l) paragrafy „252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu
dla publicznej szko∏y wy˝szej” i „253 Dotacja
podmiotowa z bud˝etu dla jednostek nauko-
wych i badawczo-rozwojowych” otrzymujà
brzmienie:

„252 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla paƒ-
stwowej szko∏y wy˝szej”

253 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek naukowych”,

m) po paragrafie „259 Dotacje podmiotowe z bu-
d˝etu dla publicznej jednostki systemu oÊwiaty
prowadzonej przez osob´ prawnà innà ni˝ jed-
nostka samorzàdu terytorialnego oraz przez
osob´ fizycznà” dodaje si´ paragraf 260
w brzmieniu:

„260 Dotacja podmiotowa z bud˝etu dla jedno-
stek badawczo-rozwojowych”,

n) po paragrafie „279 Ârodki na utrzymanie rzecz-
nych przepraw promowych oraz budow´, mo-
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dernizacj´, utrzymanie, ochron´ i zarzàdzanie
drogami krajowymi i wojewódzkimi w grani-
cach miast na prawach powiatu” wraz z obja-
Ênieniami dodaje si´ paragraf 280 w brzmie-
niu:

„280 Dotacja celowa z bud˝etu dla pozosta∏ych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych”,

o) uchyla si´ paragraf „287 Dotacje celowe ze
Êrodków specjalnych na finansowanie lub dofi-
nansowanie zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝à-
cej zleconych jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych”,

p) po paragrafie „287 Dotacje celowe ze Êrodków
specjalnych na finansowanie lub dofinansowa-
nie zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝àcej zleco-
nych jednostkom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych” dodaje si´ paragraf 288
w brzmieniu:

„288 Dotacja celowa przekazana jednostce sa-
morzàdu terytorialnego przez innà jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego b´dàcà
instytucjà wdra˝ajàcà na zadania bie˝àce
realizowane na podstawie porozumieƒ
(umów)”,

q) uchyla si´ paragraf „295 Wp∏aty jednostek na
rzecz Êrodków specjalnych” wraz z objaÊnienia-
mi,

r) paragrafy „296 Przelewy redystrybucyjne”
i „297 Ró˝ne przelewy” wraz z objaÊnieniami
otrzymujà brzmienie:

„296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bu-
d˝etowych i funduszach celowych i obejmuje
przelewy Êrodków mi´dzy poszczególnymi
dysponentami tego samego rodzaju Êrodków.

297 Ró˝ne przelewy

Paragraf ten wyst´puje tylko w zak∏adach bu-
d˝etowych i funduszach celowych i obejmuje
przelewy mi´dzy ró˝nymi rodzajami tych Êrod-
ków.”,

s) uchyla si´ paragraf „299 Dotacje celowe ze
Êrodków specjalnych na finansowanie lub dofi-
nansowanie zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝à-
cej zleconych jednostkom zaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych”,

t) po paragrafie „299 Dotacje celowe ze Êrodków
specjalnych na finansowanie lub dofinansowa-
nie zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci bie˝àcej zleco-
nych jednostkom zaliczanym do sektora finan-
sów publicznych” dodaje si´ paragraf 300 wraz
z objaÊnieniami w brzmieniu:

„300 Wp∏aty jednostek na fundusz celowy

Paragraf ten obejmuje w szczególnoÊci wp∏aty,
o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”,

u) w objaÊnieniach do paragrafu „311 Âwiadcze-
nia spo∏eczne” tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„— pomoc pieni´˝na dla rodzin zast´pczych,
pomoc dla osób, które osiàgn´∏y pe∏nolet-
noÊç w rodzinie zast´pczej, oraz pomoc dla
osób pe∏noletnich opuszczajàcych jednostki
pomocy spo∏ecznej,”,

v) w paragrafie „413 Sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne” dodaje si´ objaÊnienia w brzmie-
niu:

„Paragraf ten obejmuje sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne op∏acane z bud˝etu paƒstwa za osoby
wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135).”,

w) objaÊnienia do paragrafu „417 Wynagrodzenia
bezosobowe” otrzymujà brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytu∏u
umów zlecenia lub umów o dzie∏o, z wyjàtkiem hono-
rariów zaliczanych do paragrafu 409, a w szczególno-
Êci:

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

— wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie odr´b-
nych przepisów osobom, które wykonujà okreÊlo-
ne czynnoÊci na polecenie w∏aÊciwych organów,
w szczególnoÊci bieg∏ym w post´powaniu przygo-
towawczym, sàdowym i administracyjnym, wyna-
grodzenia za czynnoÊci arbitrów, wynagrodzenia
t∏umaczy przysi´g∏ych, wynagrodzenia kuratorów
zast´pujàcych strony w post´powaniu,

— wynagrodzenia wyp∏acane osobom fizycznym za
udzia∏ w komisjach, radach, zespo∏ach, komite-
tach, radach nadzorczych, zarzàdach spó∏ek, jury
w konkursach, radach naukowych i naukowo-tech-
nicznych, niezale˝nie od sposobu ich powo∏ywa-
nia,

— dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z ty-
tu∏u zast´pstwa w post´powaniu sàdowym wy-
p∏acane na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Ponadto ujmuje si´ w tym paragrafie wynagrodze-
nia:

— przys∏ugujàce cz∏onkom komisji wojewódzkiej do
spraw s∏u˝by zast´pczej i cz∏onkom komisji do
spraw s∏u˝by zast´pczej za udzia∏ w pracach tych
komisji,

— wynagrodzenia dla pozaetatowych cz∏onków sa-
morzàdowych kolegiów odwo∏awczych za udzia∏
w posiedzeniach,

— wynagrodzenia rycza∏towe dla pozaetatowych
cz∏onków kolegiów regionalnych izb obrachunko-
wych.”,

x) paragraf „435 Op∏aty za us∏ugi internetowe”
otrzymuje brzmienie:

„435 Zakup us∏ug dost´pu do sieci Internet”,

y) uchyla si´ paragrafy „491 Wydatki Êrodka spe-
cjalnego na cele zwiàzane z zaspokojeniem
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roszczeƒ by∏ych w∏aÊcicieli mienia przej´tego
przez Skarb Paƒstwa” wraz z objaÊnieniami
i „492 Dofinansowanie ze Êrodka specjalnego
procesów likwidacyjnych i uzupe∏nienie Êrod-
ków na pokrycie kosztów post´powania upa-
d∏oÊciowego przedsi´biorstw paƒstwowych
oraz spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa jest
udzia∏owcem lub akcjonariuszem” wraz z obja-
Ênieniami,

z) po paragrafie „492 Dofinansowanie ze Êrodka
specjalnego procesów likwidacyjnych i uzu-
pe∏nienie Êrodków na pokrycie kosztów post´-
powania upad∏oÊciowego przedsi´biorstw
paƒstwowych oraz spó∏ek, w których Skarb
Paƒstwa jest udzia∏owcem lub akcjonariu-
szem” wraz z objaÊnieniami dodaje si´ para-
grafy 493 i 494 wraz z objaÊnieniami w brzmie-
niu:

„493 Wydatki funduszu celowego na cele zwià-
zane z zaspokojeniem roszczeƒ by∏ych
w∏aÊcicieli mienia przej´tego przez Skarb
Paƒstwa

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mo-
wa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

494 Dofinansowanie z funduszu celowego
procesów likwidacyjnych i uzupe∏nienie
Êrodków na pokrycie kosztów post´powa-
nia upad∏oÊciowego przedsi´biorstw paƒ-
stwowych oraz spó∏ek, w których Skarb
Paƒstwa jest udzia∏owcem lub akcjonariu-
szem

Paragraf ten dotyczy wydatków, o których mo-
wa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 wrzeÊnia
1981 r. o przedsi´biorstwach paƒstwowych
oraz w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ
przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291
i Nr 273, poz. 2703).”,

za) uchyla si´ paragrafy „609 Wydatki i dotacje in-
westycyjne ze Êrodków specjalnych” i „610 Wy-
datki na zakupy inwestycyjne Êrodków specjal-
nych”,

zb) objaÊnienia zamieszczone po paragrafie „614
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozosta∏ych
jednostek” otrzymujà brzmienie:

„Z wydatków na cele inwestycyjne wyodr´bnione zo-
sta∏y zakupy. W paragrafach: 605, 607, 611 i 613 uj-
muje si´ wydatki na inwestycje, bez zakupów inwe-
stycyjnych, które nale˝y klasyfikowaç odpowiednio
w paragrafach: 606, 608, 612 i 614. Zakupy te odno-
szà si´ do Êrodków trwa∏ych niezaliczonych do pierw-
szego wyposa˝enia, których wartoÊç poczàtkowa jest
wy˝sza od kwoty okreÊlonej w art. 16f ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60,

poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100,
Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125,
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384,
Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202,
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218,
z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202 i Nr 57, poz. 491), a odpisy amortyzacyjne
od tych Êrodków trwa∏ych nie sà dokonywane jedno-
razowo lub gdy od nich nie dokonuje si´ odpisów
amortyzacyjnych w wypadkach okreÊlonych w tej
ustawie.”,

zc) uchyla si´ paragraf „615 Wp∏aty jednostek na
rzecz Êrodków specjalnych na finansowanie lub
dofinansowanie zadaƒ inwestycyjnych” wraz
z objaÊnieniami,

zd) po paragrafie „616 Wydatki na wspó∏finanso-
wanie programów inwestycyjnych NATO i UE”
wraz z objaÊnieniami dodaje si´ paragraf 617
wraz z objaÊnieniami w brzmieniu:

„617 Wp∏aty jednostek na fundusz celowy na fi-
nansowanie lub dofinansowanie zadaƒ in-
westycyjnych

Paragraf ten obejmuje wp∏aty, o których mowa
w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji oraz art. 80d ust. 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym.”,

ze) po paragrafie „663 Dotacje celowe przekazane
do samorzàdu województwa na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieƒ (umów) mi´dzy jednostkami samo-
rzàdu terytorialnego” dodaje si´ paragraf 664
w brzmieniu:

„664 Dotacja celowa przekazana jednostce sa-
morzàdu terytorialnego przez innà jed-
nostk´ samorzàdu terytorialnego b´dàcà
instytucjà wdra˝ajàcà na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne realizowane na podsta-
wie porozumieƒ (umów)”,

zf) paragraf „851 Wp∏ata obliczona na podstawie
Produktu Narodowego Brutto” otrzymuje
brzmienie:

„851 Wp∏ata obliczona na podstawie Dochodu
Narodowego Brutto”,

zg) paragraf „852 Wp∏ata obliczona, zgodnie z me-
todologià wynikajàcà z przepisów Unii Europej-
skiej, na podstawie podatku od towarów i us∏ug
uwzgl´dniajàca finansowanie rabatu brytyjskie-
go” otrzymuje brzmienie:

„852 Wp∏ata obliczona, zgodnie z metodologià
wynikajàcà z przepisów Unii Europejskiej,
na podstawie podatku od towarów
i us∏ug”,
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zh) po paragrafie „855 Ró˝ne rozliczenia finanso-
we” dodaje si´ paragraf 856 w brzmieniu:

„856 Wp∏ata z tytu∏u finansowania rabatu bry-
tyjskiego”;

4) w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów przychodów, po paragrafie „960 In-
strumenty p∏ynnoÊciowe” dodaje si´ paragraf 994
w brzmieniu:

„994 Przelewy z rachunków lokat”;

5) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia — Klasyfikacja
paragrafów rozchodów, paragraf „994 Lokaty”
otrzymuje brzmienie:

„994 Przelewy na rachunki lokat”;

6) w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia — Szczegó∏o-
wa klasyfikacja wydatków dla zadaƒ z zakresu bez-
pieczeƒstwa wewn´trznego i zewn´trznego:

a) paragraf „302 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeƒ” otrzymuje brzmienie:

„302 Wydatki osobowe niezaliczone do wy-
nagrodzeƒ

302001 Pozosta∏e nale˝noÊci pracowników,
w tym odprawy pieni´˝ne wyp∏acane
z tytu∏u upad∏oÊci lub likwidacji praco-
dawcy albo zmniejszenia zatrudnienia
z przyczyn dotyczàcych pracodawcy

302002 Równowa˝niki pieni´˝ne w zamian za
wy˝ywienie w naturze, wyp∏acane pra-
cownikom (wynikajàce z przepisów
bezpieczeƒstwa i higieny pracy)

302003 Ekwiwalenty i równowa˝niki pieni´˝-
ne, m.in. za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej,
pranie odzie˝y roboczej oraz w zamian
za Êrodki higieny wydawane w naturze

302004 Odprawy poÊmiertne”,

b) paragraf „311 Âwiadczenia spo∏eczne” otrzy-
muje brzmienie:

„311 Âwiadczenia spo∏eczne

311001 Emerytury

311002 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

311003 Renty rodzinne

311004 Renty z ustawy o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin

311005 Renty wypadkowe — refundowane
przez Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych

311006 Âwiadczenia rolne — refundowane
przez Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego

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

311008 Dodatki dla sierot zupe∏nych

311009 Dodatki kombatanckie i Êwiadczenia
w wysokoÊci dodatku kombatanckiego

311010 Rycza∏ty energetyczne

311011 Âwiadczenia dla ˝o∏nierzy górników

311012 Âwiadczenia dla osób deportowanych

311013 Zasi∏ki pogrzebowe

311014 Wydatki z tytu∏u Êwiadczeƒ spo∏ecz-
nych przyznanych jedynym ˝ywicie-
lom rodzin

311015 Pozosta∏e Êwiadczenia spo∏eczne”,

c) paragraf „401 Wynagrodzenia osobowe pra-
cowników” otrzymuje brzmienie:

„401       Wynagrodzenia osobowe pracowni-
ków

401001 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszo-
we, odprawy emerytalne i rentowe
oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop dla pracowników obj´tych
mno˝nikowym systemem wynagra-
dzania (bez wynagrodzeƒ s∏u˝by cywil-
nej)

401002 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszo-
we, odprawy emerytalne i rentowe
oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop dla pracowników nieobj´tych
mno˝nikowym systemem wynagra-
dzania bez pracowników op∏acanych
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Na-
uczyciela

401003 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszo-
we, odprawy emerytalne i rentowe
oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop dla pracowników nieobj´tych
mno˝nikowym systemem wynagra-
dzania op∏acanych na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela

401004 Nagrody uznaniowe dla pracowników
obj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania

401005 Nagrody uznaniowe dla pracowników
nieobj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania bez pracowników
op∏acanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. —
Karta Nauczyciela

401006 Nagrody uznaniowe dla pracowników
nieobj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania op∏acanych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela

401007 Celowy fundusz nagród dla pracowni-
ków w dziale — Obrona narodowa”,
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d) paragraf „402 Wynagrodzenia osobowe cz∏on-
ków korpusu s∏u˝by cywilnej” otrzymuje
brzmienie:

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

402001 Wynagrodzenia, nagrody jubileuszo-
we, odprawy emerytalne i rentowe
oraz ekwiwalent za niewykorzystany
urlop dla s∏u˝by cywilnej

402002 Nagrody uznaniowe dla s∏u˝by cywil-
nej”,

e) paragraf „404 Dodatkowe wynagrodzenie rocz-
ne” otrzymuje brzmienie:
„404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

404002 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
s∏u˝by cywilnej

404003 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników nieobj´tych mno˝niko-
wym systemem wynagradzania bez
pracowników op∏acanych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. — Karta Nauczyciela

404004 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla
pracowników nieobj´tych mno˝niko-
wym systemem wynagradzania op∏a-
canych na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela”,

f) paragraf „405 Uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodo-
wych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy”
otrzymuje brzmienie:
„405       Uposa˝enia ˝o∏nierzy zawodowych

i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
405001 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy zawodowych

i funkcjonariuszy
405002 Uposa˝enia dla ˝o∏nierzy nadtermino-

wych
405003 Nagrody uznaniowe i zapomogi dla

funkcjonariuszy”,

g) uchyla si´ paragrafy 

„407       Dodatkowe uposa˝enie roczne dla ˝o∏-
nierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy

407001 Dodatkowe uposa˝enie roczne dla ˝o∏-
nierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy

408       Uposa˝enia i Êwiadczenia pieni´˝ne
wyp∏acane przez okres roku ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom zwolnionym
ze s∏u˝by

408001 Uposa˝enia i Êwiadczenia pieni´˝ne
wyp∏acane przez okres roku ˝o∏nie-
rzom i funkcjonariuszom zwolnionym
ze s∏u˝by”,

h) paragraf „421 Zakup materia∏ów i wyposa˝e-
nia” otrzymuje brzmienie:

„421       Zakup materia∏ów i wyposa˝enia

421001 Przedmioty i materia∏y administracyj-
no-biurowe, mapy, prasa oraz litera-
tura

421002 Materia∏y p´dne i smary

421003 Opa∏ (w´giel, koks, olej opa∏owy,
drewno, paliwa zast´pcze)

421004 Przedmioty zaopatrzenia mundurowe-
go

421005 Wyposa˝enie nieuznawane za Êrodki
trwa∏e

421006 Amunicja, materia∏y wybuchowe

421007 Materia∏y kwaterunkowe, Êrodki gaÊni-
cze, sprz´t kwaterunkowy, po˝arniczy
i gospodarczy nieuznawany za Êrodki
trwa∏e

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 techniki specjalnej

421012 Materia∏y i wyposa˝enie do konserwa-
cji i naprawy umundurowania

421013 Wyposa˝enie specjalne indywidualne-
go i zbiorowego u˝ytku, odzie˝
ochronna

421014 Materia∏y i wyposa˝enie do konserwa-
cji i remontów nieruchomoÊci

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

421016 Pozosta∏e materia∏y”,

i) paragraf „422 Zakup Êrodków ˝ywnoÊci” otrzy-
muje brzmienie:

„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

422005 Ârodki ˝ywnoÊci na zapasy mobiliza-
cyjne”,

j) paragraf „423 Zakup leków i materia∏ów me-
dycznych” otrzymuje brzmienie:

„423       Zakup leków i materia∏ów medycz-
nych

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

423002 Dop∏aty do leków, w tym realizacja re-
cept dla ˝o∏nierzy niezawodowych”,
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k) paragraf „425 Zakup sprz´tu i uzbrojenia” otrzy-
muje brzmienie:

„425       Zakup sprz´tu i uzbrojenia

425001 Sprz´t informatyczny i ∏àcznoÊci

425002 Sprz´t uzbrojenia i techniki specjalnej

425003 Sprz´t gospodarczy i kwaterunkowy

425004 Zakup koni i psów s∏u˝bowych”,

l) paragraf „427 Zakup us∏ug remontowych”
otrzymuje brzmienie:

„427 Zakup us∏ug remontowych

427001 Remont uzbrojenia, sprz´tu wojskowe-
go i techniki specjalnej oraz pozosta∏e-
go sprz´tu, w tym opracowanie doku-
mentacji technicznej oraz za∏o˝eƒ pro-
jektowych tych remontów — obj´ty
planem rzeczowym

427002 Remont pomieszczeƒ i budynków oraz
budowli, w tym opracowanie doku-
mentacji technicznej oraz za∏o˝eƒ pro-
jektowych tych remontów — obj´ty
planem rzeczowym

427003 Konserwacja i naprawa uzbrojenia,
sprz´tu wojskowego i techniki specjal-
nej oraz pozosta∏ego sprz´tu, w tym
sprz´tu powszechnego u˝ytku

427004 Konserwacja i naprawa pomieszczeƒ
i budynków oraz budowli

427005 Konserwacja i naprawa sprz´tu ∏àcz-
noÊci oraz masztów i pól antenowych

427006 Konserwacja i naprawa sprz´tu infor-
matycznego

427007 Konserwacja i naprawa sprz´tu trans-
portowego, p∏ywajàcego i taboru lot-
niczego oraz maszyn i urzàdzeƒ warsz-
tatowych i stacji paliw

427008 Konserwacja i naprawa sprz´tu admi-
nistracyjno-biurowego, przeciwpo˝a-
rowego i przeznaczonego do utrzyma-
nia obiektów

427009 Konserwacja i naprawa sprz´tu me-
dycznego”,

m) paragraf „430 Zakup us∏ug pozosta∏ych” otrzy-
muje brzmienie:

„430       Zakup us∏ug pozosta∏ych

430001 Wydatki z tytu∏u utrzymania zapasów
wojennych, wynikajàce z zadaƒ mobi-
lizacyjnych szpitali; dotyczy wy∏àcznie
dzia∏u — Obrona narodowa

430002 Wydatki zwiàzane z kontaktami zagra-
nicznymi

430003 Wydatki zwiàzane z finansowaniem
implementacji mi´dzynarodowych po-
rozumieƒ o kontroli zbrojeƒ

430004 Us∏ugi dotyczàce funkcjonowania
przedstawicielstw (czynsze i kaucje za
powierzchnie mieszkalne i biurowe,

wydatki na nauk´ dzieci, telekomuni-
kacyjne, pocztowe, bankowe i inne
us∏ugi oraz wydatki okolicznoÊciowe)

430005 Us∏ugi w zakresie prac badawczo-roz-
wojowych oraz wdro˝enia niewprowa-
dzone do eksploatacji

430006 Wydatki okolicznoÊciowe i reprezenta-
cyjne

430007 Us∏ugi telekomunikacyjne

430008 Us∏ugi bankowe i pocztowe

430009 Us∏ugi transportowe

430010 Op∏aty za korzystanie z us∏ug zbioro-
wego ˝ywienia

430011 Us∏ugi komunalne i mieszkaniowe

430012 Ekspertyzy, analizy, koszty badaƒ osób
zatrzymanych

430013 T∏umaczenia wykonywane przez pod-
mioty gospodarcze, op∏aty radiowo-te-
lewizyjne, og∏oszenia prasowe

430014 Dzier˝awa traktów, ∏àczy, obwodów
i otworów kanalizacyjnych oraz op∏aty
za zmian´ miejsca doprowadzenia lub
pracy traktów i ∏àczy

430015 Monta˝, instalacja, uruchomienie wy-
posa˝enia ∏àcznoÊciowego

430016 Us∏ugi krawieckie, pralnicze oraz zwià-
zane 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 Pozosta∏e us∏ugi

430021 Wydatki z tytu∏u rekonwersji

430022 Wydatki z tytu∏u us∏ug realizowanych
przez specjalistyczne formacje ochro-
ny

430023 Wydatki z tytu∏u gospodarowania od-
padami

430024 Us∏ugi spedycyjne”,

n) paragraf „443 Ró˝ne op∏aty i sk∏adki” otrzymu-
je brzmienie:

„443       Ró˝ne op∏aty i sk∏adki

443001 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpiecze-
niowych z tytu∏u ubezpieczeƒ osobo-
wych

443002 Sk∏adki na rzecz instytucji ubezpiecze-
niowych z tytu∏u ubezpieczeƒ majàtko-
wych

443003 Wykup Êwiadectw kwalifikacyjnych do
prowadzenia pojazdów uprzywilejo-
wanych, wydatki z tytu∏u op∏at za par-
kowanie pojazdów przetrzymywanych
w celach dochodzeniowo-Êledczych,
przeglàdy pojazdów oraz zakup tablic
rejestracyjnych
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443004 Udzia∏ w kosztach utrzymania budyn-
ków

443005 Dzier˝awa nieruchomoÊci na potrzeby
wojska

443006 Pozosta∏e op∏aty i sk∏adki”,

o) paragraf „452 Op∏aty na rzecz bud˝etów jedno-
stek samorzàdu terytorialnego” otrzymuje
brzmienie:

„452       Op∏aty na rzecz bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego

452001 Op∏ata roczna z tytu∏u u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci grunto-
wych stanowiàcych w∏asnoÊç jedno-
stek samorzàdu terytorialnego

452002 Op∏ata roczna z tytu∏u trwa∏ego zarzà-
du nieruchomoÊciami stanowiàcymi
w∏asnoÊç jednostek samorzàdu teryto-
rialnego

452003 Op∏aty za korzystanie ze Êrodowiska

452004  Inne”,

p) paragraf „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud˝etowych” wraz z objaÊnieniami
otrzymuje brzmienie:

„606       Wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek bud˝etowych

606001 Systemy rakietowe

606002 Cz´Êci zamienne do systemów rakieto-
wych

606003 Pociski rakietowe (broƒ konwencjonal-
na)

606004 Cz´Êci zamienne do pocisków rakieto-
wych

606005 Samoloty

606006 Cz´Êci zamienne do samolotów

606007 Sprz´t artyleryjski

606008 Cz´Êci zamienne do sprz´tu artyleryj-
skiego

606009 Pojazdy bojowe

606010 Cz´Êci zamienne do pojazdów bojo-
wych

606011 Sprz´t in˝ynieryjny oraz kolejowy dla
celów wojskowych

606012 Cz´Êci zamienne do sprz´tu in˝ynieryj-
nego i kolejowego dla celów wojsko-
wych

606013 Uzbrojenie i broƒ ma∏okalibrowa

606014 Cz´Êci zamienne do uzbrojenia i broni
ma∏okalibrowej

606015 Pojazdy transportowe i pojazdy o prze-
znaczeniu innym ni˝ bojowe

606016 Cz´Êci zamienne do pojazdów trans-
portowych i pojazdów o przeznaczeniu
innym ni˝ bojowe

606017 Okr´ty i pomocnicze jednostki p∏ywa-
jàce

606018 Cz´Êci zamienne do okr´tów i pomoc-
niczych jednostek p∏ywajàcych

606019 Sprz´t elektroniczny i ∏àcznoÊci

606020 Cz´Êci zamienne do sprz´tu elektro-
nicznego i ∏àcznoÊci

606021 Pozosta∏e Êrodki trwa∏e, dla których
odpisy amortyzacyjne — stosownie do
odr´bnych przepisów — nie sà doko-
nywane jednorazowo

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

606023 Pozosta∏e wydatki na zakupy inwesty-
cyjne (w dziale — Obrona narodowa)

606024 Finansowanie prac badawczo-rozwo-
jowych

606025 Finansowanie prac wdro˝eniowych

606026 Modernizacja uzbrojenia oraz sprz´tu
wojskowego i techniki specjalnej

606027 Sprz´t transportowy, p∏ywajàcy i tabo-
ru lotniczego

606028 Sprz´t uzbrojenia

606029 Sprz´t techniki specjalnej

606030 Sprz´t informatyczny

606031 Sprz´t kwaterunkowy, gospodarczy,
przeciwpo˝arowy i biurowy

606032 Sprz´t dzia∏u mundurowego i ˝ywno-
Êciowego

606033 Sprz´t kulturalno-oÊwiatowy i szkole-
niowo-sportowy

606034 Sprz´t remontowo-budowlany, warsz-
tatowy i stacji paliw

606035 Zakup psów ratowniczych

606036 Pozosta∏y sprz´t
Paragraf ten obejmuje przedsi´wzi´cia, w wyniku któ-
rych nast´puje ulepszenie modernizowanego sprz´tu
w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci. Nie zalicza si´
do tego paragrafu us∏ug remontowych, odtworzenio-
wych i konserwacyjnych ujmowanych w paragrafie
427001. Paragraf ten obejmuje równie˝ koszty zleconego
opracowania dokumentacji technicznej oraz za∏o˝eƒ pro-
jektowych dotyczàcych zakupów inwestycyjnych, a tak˝e
koszty projektów celowych na modernizacj´ i wdro˝e-
nia.”, 

q) paragraf „622 Dotacje celowe z bud˝etu na fi-
nansowanie lub dofinansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych in-
nych jednostek sektora finansów publicznych”
otrzymuje brzmienie:

„622       Dotacje celowe z bud˝etu na finanso-
wanie lub dofinansowanie kosztów re-
alizacji inwestycji i zakupów inwesty-
cyjnych innych jednostek sektora fi-
nansów publicznych
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622001 Dotacja dla Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej na finansowanie inwestycji
mieszkaniowych

622002 Dotacja dla samodzielnych publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej na
finansowanie inwestycji budowla-
nych

622003 Dotacja dla akademii wojskowych oraz
Szko∏y G∏ównej S∏u˝by Po˝arniczej na
finansowanie lub dofinansowanie in-
westycji budowlanych i zakupów in-
westycyjnych 

622004 Dotacja dla samodzielnych publicz-
nych zak∏adów opieki zdrowotnej na fi-
nansowanie inwestycji niebudowla-
nych

622005 Dotacja dla Centrum Naukowo-Ba-
dawczego Ochrony Przeciwpo˝arowej
im. Józefa Tuliszkowskiego na finanso-
wanie lub dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych”,

r) objaÊnienia zamieszczone po paragrafie „622
Dotacje celowe z bud˝etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych” otrzymujà
brzmienie:

„Paragrafy: 252001—252014, 253001—253005,
262001—262003, 303001—303003, 307006—307007,
409001—409003, 422002—422004, 427005—427009,
428001—428002, 429001—429003, 430005, 430015,
430017—430019, 441007, 443004—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 Obrona narodowa.”. 

§ 2. Przepisy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze, lit. b, c, lit. e tiret drugie, lit. f, g, lit. i tiret
pierwsze, pkt 2 lit. z, pkt 6 lit. p w zakresie dodania
ostatniego zdania objaÊnieƒ do paragrafu „606 Wy-
datki na zakupy inwestycyjne jednostek bud˝eto-
wych”, majà zastosowanie po raz pierwszy do opraco-
wania projektu ustawy bud˝etowej na rok 2006.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem § 1:

1) pkt 1 lit. e tiret pierwsze, pkt 2 lit. d, g, i, k, u, x oraz
pkt 3 lit. i, t, z, zd — które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z mocà od dnia 1 stycznia 2005 r.;

2) pkt 2 lit. c, h, j, r, t, v, w oraz pkt 3 lit. h, o, q, s, y,
za—zc — które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie rodzajów przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych prawnej kontroli metrologicznej 
oraz zakresu tej kontroli

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Prawnej kontroli metrologicznej obejmujàcej
zatwierdzenie typu i legalizacj´ pierwotnà oraz legali-
zacj´ ponownà podlegajà nast´pujàce rodzaje przy-
rzàdów pomiarowych:

1) mierniki poziomu dêwi´ku;

2) mierniki drgaƒ mechanicznych oddzia∏ujàcych na
cz∏owieka;

3) liczniki energii elektrycznej czynnej pràdu prze-
miennego, klasy dok∏adnoÊci 0,2; 0,5; 1 i 2;

4) przek∏adniki klasy dok∏adnoÊci 0,5 i dok∏adniejsze do
wspó∏pracy z licznikami, o których mowa w pkt 3;

5) gazomierze:

a) turbinowe o maksymalnym strumieniu obj´to-
Êci nie wi´kszym ni˝ 6 500 m3/h,

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).


