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1679
U S TA W A
z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.
Art. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) „Trójstronna Komisja” — Trójstronnà Komisj´ do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych, o której mowa
w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecznego (Dz. U.

Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800 oraz
z 2002 r. Nr 10, poz. 89);
2) „prognozowany wskaênik cen” — Êrednioroczny
wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych
ogó∏em, przyj´ty do opracowania projektu ustawy
bud˝etowej;
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3) „wskaênik cen” — Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, og∏oszony przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
4) „prognozowany wskaênik przeci´tnego wynagrodzenia” — Êrednioroczny wskaênik przeci´tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyj´ty
do opracowania projektu ustawy bud˝etowej;
5) „wydatki gospodarstw domowych” — przeci´tne
w roku miesi´czne wydatki na jednà osob´ na towary i us∏ugi konsumpcyjne dla 20% osób o najni˝szych dochodach w gospodarstwach domowych
pracowników, uzyskane z prowadzonego przez
G∏ówny Urzàd Statystyczny badania bud˝etów gospodarstw domowych;
6) „wskaênik udzia∏u dochodów z pracy najemnej” —
przeci´tny w roku udzia∏ dochodów z pracy najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla
20% osób o najni˝szych dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskany z prowadzonego przez G∏ówny Urzàd Statystyczny badania bud˝etów gospodarstw domowych;
7) „przeci´tna liczba osób na utrzymaniu osoby pracujàcej najemnie” — przeci´tna w roku liczba osób
na utrzymaniu osoby pracujàcej najemnie dla 20%
osób o najni˝szych dochodach w gospodarstwach
domowych pracowników, uzyskana z prowadzonego przez G∏ówny Urzàd Statystyczny badania bud˝etów gospodarstw domowych;
8) „rok nast´pny” — rok, na który ustala si´ wysokoÊç
minimalnego wynagrodzenia;
9) „rok poprzedni” — rok poprzedzajàcy rok, w którym
odbywajà si´ negocjacje Trójstronnej Komisji.
Art. 2. 1. WysokoÊç minimalnego wynagrodzenia
za prac´, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.
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6) informacj´ o wysokoÊci przeci´tnych miesi´cznych
wynagrodzeƒ w roku poprzednim wed∏ug rodzajów dzia∏alnoÊci;
7) informacj´ o poziomie ˝ycia ró˝nych grup spo∏ecznych;
8) informacj´ o warunkach gospodarczych paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem sytuacji bud˝etu paƒstwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajnoÊci pracy i koniecznoÊci utrzymania wysokiego
poziomu zatrudnienia.
3. Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji
i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia w roku nast´pnym
w terminie do dnia 15 lipca ka˝dego roku.
4. WysokoÊç minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega og∏oszeniu w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów,
w terminie do dnia 15 wrzeÊnia ka˝dego roku.
5. Je˝eli Trójstronna Komisja nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokoÊci minimalnego
wynagrodzenia w roku nast´pnym, Rada Ministrów
ustala wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia w roku
nast´pnym wraz z terminem zmiany tej wysokoÊci,
w drodze rozporzàdzenia, w terminie do dnia 15 wrzeÊnia ka˝dego roku. WysokoÊç minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Rad´ Ministrów nie mo˝e byç
ni˝sza od wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia,
o której mowa w ust. 2 pkt 1.
Art. 3. Je˝eli prognozowany na nast´pny rok
wskaênik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:
1) co najmniej 105% — ustala si´ dwa terminy zmiany wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia: od
dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;
2) mniej ni˝ 105% — ustala si´ jeden termin zmiany
wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia: od dnia
1 stycznia.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca
ka˝dego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji:

Art. 4. 1. Od dnia 1 stycznia 2003 r. ustala si´ minimalne wynagrodzenie w wysokoÊci 800 z∏.

1) propozycj´ wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia w roku nast´pnym wraz z terminem zmiany wysokoÊci tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3;

2. WysokoÊç minimalnego wynagrodzenia, o której
mowa w ust. 1, stanowi podstaw´ do ustalenia wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia w 2004 r.

2) informacj´ o wskaêniku cen w roku poprzednim;

Art. 5. 1. WysokoÊç minimalnego wynagrodzenia,
o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby
przeci´tna wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia
w danym roku wzrasta∏a w stopniu nie ni˝szym ni˝ prognozowany na dany rok wskaênik cen.

3) informacj´ o prognozowanych na rok nast´pny:
wskaêniku cen oraz wskaêniku przeci´tnego wynagrodzenia;
4) informacj´ o wydatkach gospodarstw domowych
w roku poprzednim;
5) informacj´ o wskaêniku udzia∏u dochodów z pracy
najemnej oraz przeci´tnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracujàcej najemnie w roku poprzednim;

2. Je˝eli w roku poprzednim prognozowany wskaênik cen ró˝ni si´ od wskaênika cen, przy ustalaniu wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia w roku nast´pnym uwzgl´dnia si´ wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym rok, na który jest ustalane minimalne wynagrodzenie, skorygowanà wskaênikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w ust. 3.
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3. Wskaênik weryfikacyjny otrzymuje si´ przez podzielenie wskaênika cen w roku poprzednim przez prognozowany wskaênik cen w roku poprzednim.
Art. 6. 1. WysokoÊç wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pe∏nym miesi´cznym wymiarze czasu
pracy nie mo˝e byç ni˝sza od wysokoÊci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i 4, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Do koƒca 2005 r. wynagrodzenie pracownika
w okresie jego pierwszych dwóch lat pracy, z zastrze˝eniem ust. 3, nie mo˝e byç ni˝sze ni˝:
1) 80% wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia —
w pierwszym roku pracy;
2) 90% wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia —
w drugim roku pracy.
3. Do okresów, o których mowa w ust. 2, wlicza si´
wszystkie okresy, za które by∏a op∏acana sk∏adka na
ubezpieczenie spo∏eczne lub zaopatrzenie emerytalne,
z wy∏àczeniem okresów zatrudnienia na podstawie
umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego.
4. Do obliczenia wysokoÊci wynagrodzenia pracownika przyjmuje si´ przys∏ugujàce pracownikowi
sk∏adniki wynagrodzenia i inne Êwiadczenia wynikajàce ze stosunku pracy, zaliczone wed∏ug zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeƒ okreÊlonych przez
G∏ówny Urzàd Statystyczny do wynagrodzeƒ osobowych, z zastrze˝eniem ust. 5.
5. Przy obliczaniu wysokoÊci wynagrodzenia pracownika nie uwzgl´dnia si´:
1) nagrody jubileuszowej;
2) odprawy pieni´˝nej przys∏ugujàcej pracownikowi
w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy;
3) wynagrodzenia za prac´ w godzinach nadliczbowych.
Art. 7. 1. Je˝eli w danym miesiàcu, z uwagi na terminy wyp∏at niektórych sk∏adników wynagrodzenia
lub rozk∏ad czasu pracy, wynagrodzenie pracownika,
obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4, jest ni˝sze od wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia, nast´puje uzupe∏nienie wynagrodzenia do tej wysokoÊci w postaci wyrównania.
2. Wyrównanie wyp∏aca si´ za okres ka˝dego miesiàca ∏àcznie z wyp∏atà wynagrodzenia.
3. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wyp∏aca si´ za ka˝dà godzin´ pracy. Wyrównanie stanowi
ró˝nic´ mi´dzy wysokoÊcià wynagrodzenia godzinowego, wynikajàcà z podzielenia wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia przez liczb´ godzin pracy przypadajàcà do przepracowania przez pracownika w danym
miesiàcu w ramach pe∏nego wymiaru czasu pracy,
a wysokoÊcià wynagrodzenia pracownika w danym
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miesiàcu, obliczonà zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczonà
na godzin´ pracy.
4. Pracownikom wynagradzanym na podstawie
miesi´cznych stawek wynagrodzeƒ, którym nie przys∏uguje wynagrodzenie za pe∏ny miesi´czny wymiar
czasu pracy, wyrównanie wyp∏aca si´ za ka˝dà godzin´
pracy. Wyrównanie stanowi ró˝nic´ mi´dzy wysokoÊcià wynagrodzenia godzinowego, wynikajàcà z podzielenia wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia
przez liczb´ godzin pracy przypadajàcà do przepracowania przez pracownika w danym miesiàcu w ramach
pe∏nego wymiaru czasu pracy, a wysokoÊcià wynagrodzenia pracownika w danym miesiàcu, obliczonà zgodnie z art. 6 ust. 4, przeliczonà na godzin´ pracy.
Art. 8. 1. Je˝eli pracownik jest zatrudniony w niepe∏nym miesi´cznym wymiarze czasu pracy, wysokoÊç
minimalnego wynagrodzenia ustala si´ w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadajàcej do
przepracowania przez pracownika w danym miesiàcu,
bioràc za podstaw´ wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.
2. Do obliczenia wyrównania pracownikom zatrudnionym w niepe∏nym miesi´cznym wymiarze czasu
pracy stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 7 ust. 3 i 4.
Art. 9. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090,
Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387
i Nr 199, poz. 1672) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pieniàdze w kwocie 760 z∏,”;
2) w art. 64 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) za zaj´cie nieruchomoÊci — 8% kwoty egzekwowanej nale˝noÊci, nie wi´cej jednak ni˝
34 200 z∏,”;
3) w art. 110 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. ¸àczna kwota zaliczki nie mo˝e byç wi´ksza
ni˝ 5% egzekwowanej nale˝noÊci wraz z odsetkami z tytu∏u niezap∏acenia jej w terminie
i nie wi´ksza ni˝ 11 400 z∏, z tym ˝e kwot´ odsetek przyjmuje si´ na dzieƒ ustalenia pierwszej zaliczki.”;
4) w art. 110w § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza si´ w siedzibach urz´du skarbowego oraz urz´du w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego co
najmniej na 30 dni przed jej terminem, a je˝eli wartoÊç nieruchomoÊci zosta∏a oszacowana
na kwot´ wy˝szà ni˝ 83 600 z∏ — tak˝e
w dzienniku poczytnym w danej miejscowoÊci.”;
5) w art. 115 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji
z nieruchomoÊci lub egzekucji przej´tej po

Dziennik Ustaw Nr 200

— 12548 —

wystàpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sàdowà, po kosztach egzekucyjnych
i kosztach upomnienia zaspokaja si´ nale˝noÊci alimentacyjne, a nast´pnie nale˝noÊci za
prac´ za okres 3 miesi´cy, do wysokoÊci
760 z∏ za miesiàc, oraz renty z tytu∏u odszkodowania za wywo∏anie choroby, niezdolnoÊci
do pracy, kalectwa lub Êmierci i koszty zwyk∏ego pogrzebu zobowiàzanego, a po nale˝noÊciach zabezpieczonych hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych
przez wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podstawie odr´bnych przepisów —
nale˝noÊci za prac´ niezaspokojone w kolejnoÊci wczeÊniejszej.”;
6) w art. 168d § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na osob´, która wbrew cià˝àcemu na niej
obowiàzkowi odmawia udzielenia organowi
egzekucyjnemu informacji lub wyjaÊnieƒ niezb´dnych do prowadzenia egzekucji albo
udziela fa∏szywych informacji lub wyjaÊnieƒ,
mo˝e byç na∏o˝ona kara pieni´˝na do wysokoÊci 3 800 z∏.”;
7) w art. 168e § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na d∏u˝nika zaj´tej wierzytelnoÊci, który nie
wykonuje lub nienale˝ycie wykonuje cià˝àce
na nim obowiàzki zwiàzane z egzekucjà lub
zabezpieczeniem wierzytelnoÊci lub prawa
majàtkowego, mo˝na na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà
do wysokoÊci 3 800 z∏.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156,
poz. 1301, Nr 166, poz. 1363 i Nr 199, poz. 1673) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 52 w ust. 2 i w art. 204 w ust. 1 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia pracowników za pe∏ny
miesi´czny wymiar czasu pracy, okreÊlonego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie
Kodeksu pracy” zast´puje si´ wyrazami „minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów”;
2) w art. 128:
a) w ust. 1 i 2 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia
za prac´ pracowników, okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie
Kodeksu pracy” zast´puje si´ wyrazami „minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego
na podstawie odr´bnych przepisów”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Je˝eli ∏àczny miesi´czny dochód uzyskiwany
przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest
ni˝szy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku
poprzedniego, ustalanego na podstawie od-
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r´bnych przepisów, zasi∏ek, o którym mowa
w ust. 1, przys∏uguje w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy kwotà minimalnego wynagrodzenia za prac´ a wysokoÊcià tego dochodu.”,

c) w ust. 5 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia”
zast´puje si´ wyrazami „minimalnego wynagrodzenia”.
Art. 11. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.1))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 13 wyrazy „w szczególnoÊci poprzez ustalanie najni˝szego wynagrodzenia za prac´” zast´puje si´ wyrazami „w szczególnoÊci poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za prac´”;
2) w art. 183d wyrazy „w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ najni˝sze wynagrodzenie za prac´” zast´puje si´ wyrazami „w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ minimalne wynagrodzenie za prac´, ustalane na podstawie odr´bnych przepisów”;
3) skreÊla si´ art. 774;
4) w art. 81 w § 1 w zdaniu drugim wyrazy „od najni˝szego wynagrodzenia okreÊlonego na podstawie
art. 774 pkt 1” zast´puje si´ wyrazami „od wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów”;
5) w art. 137 w § 2 wyrazy „w wysokoÊci 20% stawki
godzinowej wynikajàcej z najni˝szego wynagrodzenia, okreÊlonego na podstawie art. 774 pkt 1”
zast´puje si´ wyrazami „w wysokoÊci 20% stawki
godzinowej wynikajàcej z wysokoÊci minimalnego
wynagrodzenia za prac´, ustalanego na podstawie
odr´bnych przepisów”.
Art. 12. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1363) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 32 w ust. 1 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników, okreÊlonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy” zast´puje si´ wyrazami „minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego
w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów”;
2) w art. 32a wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia
miesi´cznego za prac´ pracowników, okreÊlonego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy” zast´puje si´ wyrazami
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538,
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146 i Nr 199, poz. 1673.
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„minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego
na podstawie odr´bnych przepisów”;

odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „kwoty 380 z∏”,

3) w art. 41 w ust. 3 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia pracowników za pe∏ny miesi´czny wymiar czasu pracy, okreÊlonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy” zast´puje si´ wyrazami „minimalnego wynagrodzenia za
prac´, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów”.

f) w pkt 68 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami
„760 z∏”,

Art. 13. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 i Nr 135, poz. 1146)
w art. 8 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. WysokoÊç odprawy nie mo˝e przekraczaç
kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku poprzedzajàcego rok, w którym rozwiàzano
stosunek pracy, ustalanego na podstawie odr´bnych przepisów.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 21 w ust. 1:
a) w pkt 6a wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´
wyrazami „2 280 z∏”,
b) w pkt 17 wyrazy „trzykrotnego najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´
wyrazami „kwoty 2 280 z∏”,
c) w pkt 26 w lit. b wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje
si´ wyrazami „kwoty 2 280 z∏”,
d) w pkt 32b wyrazy „stanowiàcej trzykrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego
na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ
roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „2 280 z∏”,
e) w pkt 40b wyrazy „po∏owy najni˝szego wynagrodzenia za prac´ og∏aszanego na podstawie
———————
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 oraz 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
i Nr 181, poz. 1515.

g) w pkt 78 w lit. b wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia za prac´ og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami
„kwoty 760 z∏”,
h) w pkt 88 wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´
wyrazami „kwoty 2 280 z∏”,
i) w pkt 92 wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´ og∏aszanego na podstawie
odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „kwoty 2 280 z∏”;
2) w art. 26:
a) w ust. 7a:
— w pkt 7 wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´ og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku
poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje
si´ wyrazami „2 280 z∏”,
— w pkt 12 wyrazy „odpowiadajàcà 20% najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego
na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy”
zast´puje si´ wyrazami „152 z∏”,
b) w ust. 7e wyrazy „dwunastokrotnoÊci kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego
na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ
roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „kwoty 9 120 z∏”;
3) w art. 27:
a) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Poczàwszy od roku podatkowego 2004,
kwoty wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6a,
12a, 17, 26 lit. b), 32b, 40b, 49 lit. b),
67—68a, 77, 78 lit. b), 88, 92 i 112 lit. b),
w ust. 11 pkt 2 lit. b), w art. 23 ust. 1 pkt 30
lit. b), w art. 26 ust. 7a pkt 7 i 12, w ust. 7e,
w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b)—d) oraz
w art. 27c ust. 6 podlegajà w ka˝dym roku
podatkowym podwy˝szeniu w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów w roku poprzedzajàcym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.”,
b) w ust. 6 wyrazy „ust. 4 i 5” zast´puje si´ wyrazami „ust. 4, 5 i 5a”,
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c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzajàcego rok podatkowy, og∏asza, w drodze rozporzàdzenia, na podstawie
komunikatu, o którym mowa w ust. 6:
1) skal´ podatku dochodowego na nast´pny
rok podatkowy, o której mowa w ust. 1,

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza to minimalne wynagrodzenie za prac´ ustalane na
podstawie odr´bnych przepisów,”;
2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 2 w lit. h kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. i w brzmieniu:
„i) by∏ zatrudniony lub wykonywa∏ innà prac´ zarobkowà i osiàga∏ wynagrodzenie lub dochód,
od którego istnieje obowiàzek op∏acania sk∏adki
na Fundusz Pracy.”;

2) kwot´, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3,
3) kwoty, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 6a, 12a, 17, 26 lit. b), 32b, 40b, 49
lit. b), 67—68a, 77, 78 lit. b), 88, 92 i 112
lit. b), w ust. 11 pkt 2 lit. b), w art. 23 ust. 1
pkt 30 lit. b), w art. 26 ust. 7a pkt 7 i 12,
w ust. 7e, w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b)—d)
oraz w art. 27c ust. 6
— z uwzgl´dnieniem terminów i zasad okreÊlonych w ust. 4, 5 i 5a.”;
4) w art. 27a w ust. 3 w pkt 1:
a) w lit. b wyrazy „stanowiàcej trzykrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje
si´ wyrazami „2 280 z∏”,
b) w lit. c wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia za
prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych
przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego
rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „760 z∏”,
c) w lit. d wyrazy „stanowiàcej trzykrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na
podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje
si´ wyrazami „2 280 z∏”;

3) w art. 53 w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „wynoszàcych w przeliczeniu na okres miesiàca co najmniej najni˝sze wynagrodzenie” zast´puje si´ wyrazami „wynoszàcych w przeliczeniu na okres miesiàca co najmniej minimalne wynagrodzenie,
a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), co najmniej wynagrodzenie, o którym
mowa w tym przepisie”.
Art. 16. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32, z póên. zm.4)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7:
a) w ust. 2 wyrazy „najni˝szego wynagrodzenia za
prac´ pracowników, okreÊlonego na podstawie
Kodeksu pracy,” zast´puje si´ wyrazami „kwoty
760 z∏” oraz po wyrazach „liczby 300” dodaje si´
przecinek oraz wyrazy „z zastrze˝eniem
ust. 2c i art. 11a”,
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 listopada ka˝dego roku wysokoÊç normatywu, o którym mowa w ust. 1.”,

5) w art. 27c ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Ulga uczniowska z tytu∏u wyszkolenia jednego
pracownika wynosi:
1) 4 560 z∏ — przy okresie szkolenia do 24 miesi´cy,
2) 7 600 z∏ — przy okresie szkolenia ponad
24 miesiàce.
7. Ulg´ uczniowskà stosuje si´ od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a wydana decyzja o przyznaniu ulgi, z tym ˝e przy ustalaniu kwoty ulgi, o której mowa w ust. 6, przyjmuje si´ kwot´ obowiàzujàcà w roku podatkowym, w którym zakoƒczono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973,
Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1673.

Poz. 1679

c) w ust. 2b wyrazy „kwarta∏u nast´pujàcego po
kwartale” zast´puje si´ wyrazami „roku nast´pujàcego po roku”,
d) po ust. 2b dodaje si´ ust. 2c i 2d w brzmieniu:
„2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, ulega corocznie podwy˝szeniu na nast´pny rok
w stopniu odpowiadajàcym wskaênikowi
wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwarta∏ów roku, w którym kwota ta ulega podwy˝szeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
———————
4)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652,
z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27 i Nr 133, poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 127, poz. 1090.
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2d. Do podwy˝szenia, o którym mowa
w ust. 2c, stosuje si´ wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych w okresie
pierwszych trzech kwarta∏ów og∏aszany
w komunikacie Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego na podstawie przepisów
o podatkach i op∏atach lokalnych w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.”;

funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odr´bnych przepisów, z zastrze˝eniem ust. 9
i 10,”;
2) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) duchownych — stanowi kwota minimalnego
wynagrodzenia za prac´, ustalonego na podstawie odr´bnych przepisów, zwana dalej
„kwotà minimalnego wynagrodzenia”, z zastrze˝eniem ust. 9 i 10,”.

2) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. W 2003 r. wysokoÊç normatywu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, wynosi 2,53 z∏.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póên.
zm.5)) w art. 123 w § 1 ostatnie zdanie otrzymuje
brzmienie:
„Wynagrodzenie przys∏ugujàce skazanemu nie
mo˝e byç ni˝sze od minimalnego wynagrodzenia
za prac´, ustalanego na podstawie odr´bnych
przepisów.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11:
a) w ust. 3:

Art. 18. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.6)) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

— w pkt 7 wyrazy „trzykrotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „2 280 z∏”,

„1) najni˝szym wynagrodzeniu — oznacza to minimalne wynagrodzenie za prac´ obowiàzujàce
w grudniu roku poprzedniego, ustalane na
podstawie odr´bnych przepisów,”.

— w pkt 12 wyrazy „odpowiadajàcà 20% najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego
na podstawie odr´bnych przepisów, za grudzieƒ roku poprzedzajàcego rok podatkowy”
zast´puje si´ wyrazami „152 z∏”,

Art. 19. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.7)) w art. 18 w ust. 4 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

b) w ust. 7 wyrazy „dwunastokrotnoÊci kwoty najni˝szego wynagrodzenia za prac´, og∏aszanego
na podstawie odr´bnych przepisów za grudzieƒ
roku poprzedzajàcego rok podatkowy” zast´puje si´ wyrazami „kwoty 9 120 z∏”,

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie czynnej,
z zastrze˝eniem pkt 6, i ubezpieczonych odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej,
a tak˝e pozostajàcych w s∏u˝bie kandydackiej

c) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:
„10. Poczàwszy od roku podatkowego 2004, corocznie ulegajà podwy˝szeniu kwoty okreÊlone w ust. 3 pkt 7 i 12 oraz w ust. 7 —
w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi cen,
o którym mowa w art. 27 ust. 5a ustawy
o podatku dochodowym.”;

———————
5)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111,
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 121, poz. 1033.
6) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101
i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792
i 1800 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387.
7) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. 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, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387 i
Nr 199, poz. 1673.
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2) w art. 53:
a) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Ulga uczniowska z tytu∏u wyszkolenia jednego pracownika wynosi:
1) 4 560 z∏ — przy okresie szkolenia do
24 miesi´cy,
2) 7 600 z∏ — przy okresie szkolenia ponad
24 miesiàce.
———————
8)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz
z 2002 r. Nr 141, poz. 1183 i Nr 169, poz. 1384.
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7. Ulg´ uczniowskà stosuje si´ od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏a
wydana decyzja o przyznaniu ulgi, z tym ˝e
przy ustalaniu kwoty ulgi, o której mowa
w ust. 6, przyjmuje si´ kwot´ obowiàzujàcà
w roku podatkowym, w którym zakoƒczono
szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu.”,
b) dodaje si´ ust. 17 w brzmieniu:
„17. Poczàwszy od roku podatkowego 2004, corocznie ulegajà podwy˝szeniu kwoty okreÊlone w ust. 6 — w stopniu odpowiadajàcym wzrostowi cen, o którym mowa
w art. 27 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym.”;
3) w art. 55 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzajàcego rok podatkowy, og∏asza, w drodze
rozporzàdzenia, na podstawie komunikatu, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, kwoty, o których mowa w art. 11
ust. 3 pkt 7 i 12, w ust. 7 oraz w art. 53 ust. 6,
z uwzgl´dnieniem zasady okreÊlonej w art. 27
ust. 5a ustawy o podatku dochodowym.”.
Art. 21. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z póên. zm.9)) w art. 87
w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zasady tej nie stosuje si´ równie˝, je˝eli podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe stanowi∏a kwota zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecznej oraz do: pracowników, o których
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679), ˝o∏nierzy niezawodowych w s∏u˝bie czynnej, ubezpieczonych odbywajàcych zast´pcze formy s∏u˝by wojskowej, a tak˝e
pozostajàcych w s∏u˝bie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”.
Art. 22. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141,
poz. 1182) w art. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w pkt 14:
a) w lit. a:
— tiret piàte otrzymuje brzmienie:
„— po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:
———————
9)

Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 199, poz. 1673.
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„12a) wartoÊç otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniajàcych do uzyskania posi∏ków
lub napojów bezalkoholowych
(z wyjàtkiem ekwiwalentu pieni´˝nego z tego tytu∏u) — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie
kwoty 190 z∏; zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca zawar∏ z jednostkà specjalizujàcà si´ w przygotowywaniu
i wydawaniu posi∏ków umow´,
której przedmiotem jest wydawanie pracownikom napojów bezalkoholowych i wy∏àcznie gotowych
posi∏ków,” ”,
— tiret szesnaste otrzymuje brzmienie:
„— w pkt 49 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) Êwiadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kwoty 2 280 z∏,” ”,
— tiret dziewi´tnaste otrzymuje brzmienie:
„— pkt 67 otrzymuje brzmienie:
„67) wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ
otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w ca∏oÊci ze Êrodków
zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ
socjalnych lub funduszy zwiàzków
zawodowych — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej w roku podatkowym
kwoty 380 z∏; rzeczowymi Êwiadczeniami sà w szczególnoÊci: bony towarowe, paczki Êwiàteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub
kulturalne,” ”,
— tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie:
„— po pkt 68 dodaje si´ pkt 68a w brzmieniu:
„68a) wartoÊç nieodp∏atnych Êwiadczeƒ,
o których mowa w art. 20 ust. 1,
otrzymanych od Êwiadczeniodawcy w zwiàzku z jego promocjà lub
reklamà — je˝eli jednorazowa wartoÊç tych Êwiadczeƒ nie przekracza
kwoty 76 z∏; zwolnienie nie ma zastosowania, je˝eli Êwiadczenie jest
dokonywane na rzecz pracownika
Êwiadczeniodawcy lub osoby pozostajàcej ze Êwiadczeniodawcà
w stosunku cywilnoprawnym,” ”,
— tiret dwudzieste pierwsze otrzymuje brzmienie:
„— pkt 77 otrzymuje brzmienie:
„77) równowa˝niki pieni´˝ne za brak
kwatery, wyp∏acone: funkcjonariuszom Policji i S∏u˝by Wi´ziennej,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu
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oraz stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej kwoty 2 280 z∏,” ”,
— tiret dwudzieste piàte otrzymuje brzmienie:
„— po pkt 110 dodaje si´ pkt 111 i 112
w brzmieniu:
„111) oprocentowanie
otrzymane
w zwiàzku ze zwrotem nadp∏aconych zobowiàzaƒ podatkowych
i innych nale˝noÊci bud˝etowych,
a tak˝e oprocentowanie zwrotu
ró˝nicy podatku od towarów
i us∏ug, w rozumieniu odr´bnych
przepisów,
112) wartoÊç Êwiadczeƒ ponoszonych
za pracownika z tytu∏u:
a) zwrotu kosztów dojazdu do zak∏adu pracy,
b) bezp∏atnego zakwaterowania —
do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
miesi´cznie kwoty 2 280 z∏
— je˝eli obowiàzek ponoszenia
tych Êwiadczeƒ przez pracodawc´
wynika wprost z przepisów innych
ustaw.” ”,
b) lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) po ust. 10 dodaje si´ ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1
pkt 12, ma zastosowanie wy∏àcznie do
posi∏ków:
1) spo˝ywanych przez pracowników, do
których obowiàzków nale˝y:
a) przygotowywanie i wydawanie
tych posi∏ków,
b) nadzór nad przygotowywaniem
i wydawaniem tych posi∏ków,
2) innych ni˝ wymienione w pkt 1, je˝eli
ich otrzymanie wynika z:
a) przepisów odr´bnych ustaw lub
aktów wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw,
b) uk∏adów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania — do
wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie kwoty 190 z∏.
12. W przypadku otrzymywania przez pracownika Êwiadczeƒ zwiàzanych z wy˝ywieniem wymienionych w ust. 1 pkt 11,
12 i 12a, pracownikom przys∏uguje
zwolnienie tylko z jednego tytu∏u.” ”;
2) w pkt 23 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) sk∏adek na rzecz organizacji, do których
przynale˝noÊç podatnika nie jest obowiàzkowa, z wyjàtkiem:
a) wp∏at podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie turystyki,
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wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz
Polskiej Organizacji Turystycznej,
b) sk∏adek na rzecz organizacji zrzeszajàcych przedsi´biorców i pracodawców,
dzia∏ajàcych na podstawie odr´bnych
ustaw — do wysokoÊci ∏àcznie nieprzekraczajàcej w roku podatkowym kwoty
odpowiadajàcej 0,15% kwoty wynagrodzeƒ wyp∏aconych w poprzednim roku
podatkowym, stanowiàcych podstaw´
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne; je˝eli przedsi´biorca nie wyp∏aca∏
tych wynagrodzeƒ, kwota sk∏adek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów
w roku podatkowym nie mo˝e przekroczyç kwoty odpowiadajàcej kwocie
114 z∏,” ”.

Art. 23. 1. WysokoÊç ulgi uczniowskiej, o której mowa w art. 27c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 14 —
dla podatników, którzy zakoƒczyli szkolenie uczniów
przed dniem 1 stycznia 2003 r. i szkolenie to zosta∏o zakoƒczone pozytywnym wynikiem egzaminu — ustala
si´ w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie art. 27c
ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 14, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2003 r.
2. WysokoÊç ulgi uczniowskiej, o której mowa
w art. 53 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 20 — dla podatników, którzy zakoƒczyli szkolenie uczniów przed
dniem 1 stycznia 2003 r. i szkolenie to zosta∏o zakoƒczone pozytywnym wynikiem egzaminu — ustala si´
w wysokoÊci okreÊlonej na podstawie art. 53 ust. 6
ustawy, o której mowa w art. 20, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem 1 stycznia 2003 r.
Art. 24. Prezes Rady Ministrów do dnia 30 wrzeÊnia
2006 r. przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
ocen´ funkcjonowania ustawy, uwzgl´dniajàcà:
1) analiz´ kszta∏towania si´ relacji minimalnego wynagrodzenia do poziomu wynagrodzeƒ w gospodarce narodowej;
2) informacj´ o liczbie pracowników otrzymujàcych
minimalne wynagrodzenie;
3) analiz´ zwiàzku mi´dzy wysokoÊcià minimalnego
wynagrodzenia a sytuacjà na rynku pracy.
Art. 25. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa
o „najni˝szym wynagrodzeniu za prac´ pracowników”
przez odwo∏anie si´ do odr´bnych przepisów lub do
Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
lub ministra w∏aÊciwego do spraw pracy jako zobowiàzanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odr´bnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza
to kwot´ 760 z∏.
Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

