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1535

ROZPORZÑDZENIE  RADY MINISTRÓW

z dnia 19 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu krajowych przedsi´biorców — producentów kolejowych po-
jazdów szynowych.

Na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 i z 2001 r. Nr 100,
poz. 1086) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsi´-
biorców — producentów kolejowych pojazdów szyno-
wych (Dz. U. Nr 57, poz. 594) w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.”;

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Hol-

ding”;

3) dodaje si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Fabryka «WAGON» w Ostrowie Wielkopolskim

S.A.
8. Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego «Nowy

Sàcz» S.A.”

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

1536

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie wskaêników przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w 2002 r.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przy-
rostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1,
poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45
i Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´, ˝e w 2002 r.:

1) maksymalny roczny wskaênik przyrostu przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia wynosi 5,6%,

2) orientacyjne wskaêniki przyrostu przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w kolejnych kwarta∏ach

roku, w stosunku do przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszà:
a) w I kwartale — 3,5%,
b) w II kwartale — 4,7%,
c) w III kwartale — 5,8%,
d) w IV kwartale — 8,4%.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1537

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie w∏aÊciwoÊci miejscowej organów podatkowych w sprawach niektó-
rych zobowiàzaƒ podatkowych oraz w sprawach nadp∏aty podatków pobieranych przez p∏atników.

Na podstawie art. 17 § 2 i art. 79 § 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062,


