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  USTAWA 

z dnia 24 listopada 2002 r. 

 

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych 
innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz.U. Nr 28, poz. 153, z późn. zm.)2) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 30 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru podlega odliczeniu:”; 

2) w art. 169c w ust. 4 wyrazy „i 2002 r.” zastępuje się 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 się następujące zmiany: 

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Wysokość składki 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.” zastępuje się wyrazami „1 
stycznia 2004 r.”. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o 

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 21 
grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawą - Prawo farmaceutyczne, ustawę o 
wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy 
o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawę z dnia 1 marca 2002 r. o 
zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i 
jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.  

2)  Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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, 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, 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, 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.  

Opracowano na pod-
stawie Dz.U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1689. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie 
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.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2004 r.”. 
 

Art. 4. 
W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu 
centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 25, poz. 253 i Nr 93, poz. 820) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b; 

2) w art. 3 uchyla się ust. 3; 

3) w art. 10 w pkt 3 uchyla się lit. b; 

4) w art. 19 uchyla się pkt 3; 

5) uchyla się art. 40; 

6) w art. 63 uchyla się 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 dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9, art. 54 oraz art. 63 
pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”. 

 
Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2002 r. 

 

 


