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Poz. 1689

1689
USTAWA
z dnia 24 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 30 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Kwota sk∏adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokoÊci 7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu:”;
2) w art. 169c w ust. 4 wyrazy „i w 2002 r.” zast´puje
si´ wyrazami „ , 2002 r. i 2003 r.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 961
i Nr 154, poz. 1796 i 1801) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustaw´
z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw oraz ustaw´
z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej
i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.
2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144,
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49,
poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802,
Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1311
i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88,
poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154,
poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 83, poz. 749 i Nr 153, poz. 1271.

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. WysokoÊç sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne, o której mowa w art. 19 ustawy wymienionej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2003 r. wynosi 8% podstawy wymiaru.”;
2) w art. 12 w pkt 1 i 2 wyrazy „1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „1 stycznia 2004 r.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne,
ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´
o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz.
1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300) w art. 9 wyrazy
„1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „1 stycznia 2004 r.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253 i Nr 93, poz. 820) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 uchyla si´ lit. b;
2) w art. 3 uchyla si´ ust. 3;
3) w art. 10 w pkt 3 uchyla si´ lit. b;
4) w art. 19 uchyla si´ pkt 3;
5) uchyla si´ art. 40;
6) w art. 63 uchyla si´ pkt 9;
7) w art. 81 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) art. 2 ust. 1, art. 14, art. 27, art. 33, art. 35,
art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie dotyczàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54
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oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”.

Poz. 1689, 1690 i 1691

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1690
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wskaêników przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w 2003 r.
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu 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:

roku, w stosunku do przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszà:
a) w I kwartale — 1,8%,
b) w II kwartale — 2,8%,
c) w III kwartale — 3,0%,
d) w IV kwartale — 4,4%.

§ 1. Ustala si´, ˝e w 2003 r.:
1) maksymalny roczny wskaênik przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia wynosi 3,0%;

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

2) orientacyjne wskaêniki przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kolejnych kwarta∏ach

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1691
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokoÊci kwoty przychodu podlegajàcego
opodatkowaniu zrycza∏towanemu.
Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy 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)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
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.

