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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 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 2003 r.:

1) maksymalny roczny wskaênik przyrostu przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia wynosi 3,0%;

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 — 1,8%,

b) w II kwartale — 2,8%,

c) w III kwartale — 3,0%,

d) w IV kwartale — 4,4%.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

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 rozporzàdze-

nia 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.

oraz art. 63 pkt 3, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



§ 1. Skal´ podatku dochodowego okreÊlonego
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych ustala si´ na rok
2003 w wysokoÊci:
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Podstawa obliczenia podatku w z∏otych
Podatek wynosi

ponad do

37 024
74 048

37 024
74 048

19% podstawy obliczenia minus kwota 530 z∏ 08 gr
6 504 z∏ 48 gr + 30% nadwy˝ki ponad 37 024 z∏
17 611 z∏ 68 gr + 40% nadwy˝ki ponad 74 048 z∏

§ 2. Kwot´ przychodu, o której mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w § 1, na 2003 r. usta-
la si´ w wysokoÊci 146 z∏.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

1692

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie ró˝nicowania stopy procentowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych w zale˝noÊci od zagro˝eƒ zawodowych i ich skutków.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 paê-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1673) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) grupy dzia∏alnoÊci w oparciu o rodzaj dzia∏alnoÊci
PKD uj´ty w rejestrze REGON;

2) szczegó∏owe zasady ustalania kategorii ryzyka
w zale˝noÊci od wskaêników cz´stoÊci, kategorie
ryzyka oraz stopy procentowe sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpiecze-
niem wypadkowym”, dla grup dzia∏alnoÊci;

3) szczegó∏owe zasady ustalania kategorii ryzyka dla
p∏atników sk∏adek na ubezpieczenie wypadkowe,
w zale˝noÊci od wskaêników cz´stoÊci;

4) szczegó∏owe zasady ustalania wskaênika korygujà-
cego;

5) wzór informacji przekazywanej przez p∏atnika sk∏a-
dek o danych do ustalenia sk∏adki na ubezpieczenie
wypadkowe, zwane dalej „sk∏adkà”.

§ 2. Stop´ procentowà sk∏adki ustalonà w zale˝no-
Êci od kategorii ryzyka okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 3. Grupy dzia∏alnoÊci, kategorie ryzyka i stopy
procentowe sk∏adki dla grup dzia∏alnoÊci okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Kategorie ryzyka dla grup dzia∏alnoÊci usta-
la si´ w oparciu o czàstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3,
K4 dla grup dzia∏alnoÊci, przez obliczenie Êredniej aryt-
metycznej z tych czàstkowych kategorii ryzyka wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

K1 + K2 + K3 + K4
KDX = ————————

4
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pu-
jàce:

1) KDX — kategoria ryzyka dla danej grupy dzia∏alno-
Êci;

2) K1 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

3) K2 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

4) K3 — kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaêni-
kowi zatrudnionych w warunkach zagro˝e-

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, 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 Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 32,
poz. 304).


