
„31. Deutsche Bank 24 S.A.”;

4) poz. 32 otrzymuje brzmienie:

„32. Bank Zachodni WBK S.A.”;

5) poz. 35 otrzymuje brzmienie:

„35. BNP Paribas Polska S.A.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14
dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner
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1042

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia siedzib i terytorialnego zasi´gu dzia∏ania regionalnych in-
spektoratów celnych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r.
Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931
i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z
2001 r. Nr 81, poz. 877) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
28 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia siedzib i tery-
torialnego zasi´gu dzia∏ania regionalnych inspekto-

ratów celnych (Dz. U. Nr 164, poz. 1177) w § 1 dodaje
si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) Regionalny Inspektorat Celny we Wroc∏awiu dla
obszaru województwa dolnoÊlàskiego.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner

1043

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 3 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr
137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz.
875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95,
poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459
i Nr 72, poz. 748) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161,
poz. 1106 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:
— w pkt 24 po wyrazie „opiekuƒczego,” dodaje

si´ wyrazy „Êwiadczenia rehabilitacyjnego,”

— w pkt 27 wyraz „np.” zast´puje si´ wyrazem
„tj.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wy∏àczeƒ z podstawy wymiaru sk∏adek,
o których mowa w ust. 1 pkt 31 i 32, nie sto-
suje si´ do przychodów pracowników, którzy
sà uczestnikami programu emerytalnego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych progra-
mach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60,
poz. 623), oraz do przychodów pracowników,
którzy:

1) zostali obj´ci po dniu 8 lipca 1998 r. ubez-
pieczeniem, o którym mowa w ust. 1
pkt 31,

2) zostali obj´ci po wejÊciu w ˝ycie ustawy
o pracowniczych programach emerytal-
nych ubezpieczeniem, o którym mowa
w ust. 1 pkt 32.”;

2) w § 5:

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a i 5b w brzmie-
niu:


