
  

 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 
 

z dnia 2 marca 2010 r. 

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 
według: 

1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia; 
2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; 
3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

rozporządzenia; 
4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia. 

§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia. 

§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, 
według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona 
w  § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie 
z załącznikami nr 7 i 8 do rozporządzenia. 

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na 
wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych: 

1) Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych 
dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, 
zgodnie  z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia; 

2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych 
działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem 
nr 8 do rozporządzenia. 



  

§ 5. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości 
i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy. 

§ 6. 1. Paragrafy wydatków: 474 w brzmieniu „474 Zakup materiałów papierniczych 
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” i 475 w brzmieniu „475 Zakup 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”, określone w załączniku nr 4 
do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2010 r. 

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nazwa rozdziału „85147 Centra zdrowia publicznego” 
funkcjonuje w brzmieniu „85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej” i nie ma 
zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2011. 

§ 7. W 2010 r. w odniesieniu do zakładów budżetowych, gospodarstw 
pomocniczych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych, 
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy motywacyjnych, 
funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), mają zastosowanie podziałki 
klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, 
z późn. zm.2)). 

   § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1  stycznia 
2010 r., z wyjątkiem rozdziału „73008 Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju” 
określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2011 r. 3) 

  

MINISTER FINANSÓW 
 
                                                                                              W zastępstwie Ministra Finansów: 
                                                                                                          Sekretarz Stanu 
                                                                                                  Elżbieta Suchocka-Roguska 
 
 
 

                                                 
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 
1277. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, 
poz. 1002. 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w  sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, 
Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706). 


