ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz
określenia ich dysponentów
Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie
klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 211,
poz. 1633) w § 1:
1) część „25. Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie:
„25. Kultura fizyczna”;
2) część „63. Sprawy rodziny” otrzymuje brzmienie:
„63. Rodzina”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepis
§ 1 rozporządzenia ma zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na
rok 2011.

MINISTER FINANSÓW

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835
i Nr 152, poz. 1020.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.) w art. 114 ust. 1 stanowi, że budżet państwa składa się z części
odpowiadających organom władzy publicznej, kontroli państwowej, sądom, trybunałom
i innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2, administracji rządowej, przy czym dla
poszczególnych działów administracji rządowej oraz dla urzędów nadzorowanych przez
Prezesa Rady Ministrów ustala się odpowiednio odrębne części budżetu.
Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów ustala, w drodze rozporządzenia,
klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów części budżetowych dla części
budżetowych, o których mowa w ust. 1-3, mając na celu zapewnienie przejrzystości
gospodarowania środkami budżetu państwa.
Przedmiotowe rozporządzenie jest pierwszą zmianą tego aktu prawnego i jest
konsekwencją przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uregulowań zawartych
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. W obu wymienionych wyżej ustawach
ustawodawca dokonuje zmiany brzmienia dwóch działów administracji rządowej.
Przepisy art. 63 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
wprowadziły w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) zmianę nazewnictwa działu
w brzmieniu „kultura fizyczna i sport” na brzmienie „kultura fizyczna”. W odniesieniu do
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
(Dz. U. Nr 155, poz. 1035), na podstawie zmiany wprowadzonej w art. 1 pkt 1 ustawy
dotychczasowy dział „sprawy rodziny” (określony w art. 5 pkt 23a ustawy o działach
administracji rządowej) uzyskuje brzmienie „rodzina”.
W związku z powyższym, mając na uwadze przepis art. 114 ust 1 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym dla poszczególnych działów administracji rządowej Minister
Finansów ustala odpowiednio odrębne części budżetu, istnieje konieczność dostosowania
brzmienia części budżetowych do nomenklatury powołanej wymienionymi ustawami.
Niniejsze rozporządzenie Ministra Finansów nie powoduje skutków finansowych dla
budżetu państwa.
Z uwagi na fakt, iż wprowadzane zmiany dotyczą jedynie zmiany brzmienia części
budżetowych, a nie wpływają na zmiany ich zakresu przedmiotowego, proponuje się, aby
przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Jednocześnie
w związku z trwającymi obecnie pracami nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011
i koniecznością przedłożenia go – zgodnie z art. 141 ustawy o finansach publicznych –
przez Radę Ministrów w terminie do dnia 30 września 2010 r. Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej, do treści przepisu końcowego wprowadza się również zastrzeżenie, iż
projektowane przepisy § 1 rozporządzenia będą miały zastosowanie w pracach
planistycznych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2011.
Mając na uwadze powyższe determinanty, jak również sytuację bliskiego włączenia
obu ustaw do porządku prawnego (ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wchodzi
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 16 października 2010 r., natomiast
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 155 z dnia 25 sierpnia 2010 r. i wchodzi
w życie 14 dni od dnia ogłoszenia), istnieje konieczność przeprowadzenia procesu

legislacyjnego niniejszego rozporządzenia, w celu umożliwienia dysponentom części
określenia planu dochodów i wydatków w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.
Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących
notyfikacji norm i aktów prawnych.
Z chwilą przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych,
projekt ten został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Żaden z podmiotów w trybie przepisów powyższej
ustawy nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny:
Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci części budżetowych, zgodnie
z art. 114 ust. 4, w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, tj. kierownicy jednostek oraz organy wymienione w art. 139 ust. 2,
właściwi ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz kierownicy
państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2,
dysponujących częściami budżetu państwa.
Rozporządzenie ma bezpośredni wpływ na ministra właściwego do spraw kultury
fizycznej oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji:
Ze względu na techniczny charakter zaproponowanych zmian rozporządzenie nie
wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego:
Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest neutralny z punktu widzenia obciążeń
jednostek sektora finansów publicznych oraz nie spowoduje zmniejszenia dochodów
i zwiększenia wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy:
Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na polski rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw:
Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie mają wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny:
Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
7. Wpływ na spójność systemu prawa:
Niniejsze rozporządzenie określa klasyfikację części budżetowych oraz dysponentów
części budżetowych w zakresie określonym w upoważnieniu ustawowym, tj. w art. 114
ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

