Dziennik Ustaw Nr 200

— 12583 —

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

Poz. 1691 i 1692

ku dochodowym od osób fizycznych ustala si´ na rok
2003 w wysokoÊci:

Podstawa obliczenia podatku w z∏otych
Podatek wynosi
ponad
37 024
74 048

do
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. ustala 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 paêdziernika 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 ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”, dla grup dzia∏alnoÊci;

§ 2. Stop´ procentowà sk∏adki ustalonà w zale˝noÊci od kategorii ryzyka okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 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 ustala si´ w oparciu o czàstkowe kategorie ryzyka K1, K2, K3,
K4 dla grup dzia∏alnoÊci, przez obliczenie Êredniej arytmetycznej z tych czàstkowych kategorii ryzyka wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

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

K1 + K2 + K3 + K4
KDX = ————————
4
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pujàce:

4) szczegó∏owe zasady ustalania wskaênika korygujàcego;

1) KDX — kategoria ryzyka dla danej grupy dzia∏alnoÊci;

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

2) K1

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

3) K2

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

4) K3

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi zatrudnionych w warunkach zagro˝e-
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nia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy;
5) K4

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi chorób zawodowych.

2. Podstaw´ ustalania czàstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowià Êrednie arytmetyczne wskaêników cz´stoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawà”. Ârednie arytmetyczne wskaêników cz´stoÊci sà obliczane z trzech
lat kalendarzowych, o których mowa w art. 30 ust. 4
ustawy.
3. Wskaêniki cz´stoÊci:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó∏em
oraz
2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy Êmiertelnych i ci´˝kich
— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 pracujàcych i ustalane odr´bnie za pe∏ny rok kalendarzowy dla grup dzia∏alnoÊci;
3) zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wyst´pujà w razie przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych
dla zdrowia w Êrodowisku pracy oraz
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˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy.

2. Podstaw´ ustalenia czàstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w ust. 1, stanowià Êrednie arytmetyczne wskaêników cz´stoÊci, o których mowa w art. 31
ust. 3 ustawy. Ârednie arytmetyczne wskaêników cz´stoÊci sà obliczane z trzech kolejnych, ostatnich lat kalendarzowych.
3. Wskaêniki cz´stoÊci:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó∏em
(W1),
2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy Êmiertelnych i ci´˝kich (W2),
3) zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wyst´pujà w razie przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy (W3)
— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 ubezpieczonych, w rozumieniu art. 28 ust. 3
ustawy, oraz ustalane odr´bnie za pe∏ny rok kalendarzowy dla p∏atników sk∏adek.
4. Wskaêniki cz´stoÊci na 1 000 ubezpieczonych W1,
W2 i W3, o których mowa w ust. 3, oblicza si´ dla p∏atników sk∏adek odpowiednio wed∏ug nast´pujàcych
wzorów:

4) stwierdzonych chorób zawodowych

P1
1) W1 =——
x 1000,
U

— sà obliczane w przeliczeniu na umownà liczb´
1 000 zatrudnionych i ustalane odr´bnie za pe∏ny rok
kalendarzowy dla grup dzia∏alnoÊci.

P2
2) W2 = ——
x 1000,
U

§ 5. 1. Kategorie ryzyka dla p∏atników sk∏adek ustala si´ w oparciu o czàstkowe kategorie ryzyka K1, K2
i K3 dla p∏atników sk∏adek, przez obliczenie Êredniej
wa˝onej z tych czàstkowych kategorii ryzyka, wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:
K1 + K2 + 2K3
KZX = ———————
4
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pujàce:
1) KZX — kategoria ryzyka dla danego p∏atnika sk∏adek;

P3
3) W3 = ——
x 1000,
U
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast´pujàce:
1) P1 — liczba poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;
2) P2 — liczba poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

2) K1

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy ogó∏em;

3) P3 — liczba zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy;

3) K2

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi poszkodowanych w wypadkach przy
pracy Êmiertelnych i ci´˝kich;

4) U — liczba ubezpieczonych, o których mowa
w ust. 3, zaokràglona do pe∏nych jednoÊci
zgodnie z zasadà matematycznà.

4) K3

— kategoria ryzyka odpowiadajàca wskaênikowi zatrudnionych w warunkach zagro˝enia, które wyst´pujà w razie przekroczenia
najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´-

§ 6. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci ustalenia
czàstkowej kategorii ryzyka lub wskaênika cz´stoÊci,
Êrednie arytmetyczne i Êrednie wa˝one, o których mowa w § 4 i 5, oblicza si´ odpowiednio z pozosta∏ych
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czàstkowych kategorii ryzyka lub wskaêników cz´stoÊci.
2. WartoÊci stóp procentowych sk∏adki, kategorii
ryzyka i wskaêników cz´stoÊci zaokràgla si´ zgodnie
z zasadà matematycznà, z dok∏adnoÊcià przyj´tà odpowiednio w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia.
§ 7. Przedzia∏y wartoÊci wskaêników cz´stoÊci,
o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, stanowiàce podstaw´ do ustalania czàstkowych kategorii ryzyka, o których mowa w § 3—5, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
§ 8. Stopy procentowe sk∏adek dla p∏atników, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, ustala si´ jako iloczyn stopy procentowej sk∏adki okreÊlonej dla grupy
dzia∏alnoÊci, do której zosta∏ zakwalifikowany p∏atnik,
oraz indywidualnego wskaênika korygujàcego, wynoszàcego:
1) 0,8 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest ni˝sza o co najmniej 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;
2) 0,9 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest ni˝sza o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;
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3) 1,1 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest wy˝sza o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;
4) 1,2 — je˝eli kategoria ryzyka ustalona dla p∏atnika
sk∏adek jest wy˝sza o co najmniej 3 kategorie od
kategorii ryzyka ustalonej dla grupy dzia∏alnoÊci;
5) 1,0 — w pozosta∏ych przypadkach.
§ 9. 1. Informacj´ o danych do ustalenia sk∏adek,
o której mowa w art. 31 ust. 6 ustawy, p∏atnik sk∏adek
przekazuje do jednostki organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, przez niego wskazanej. Wzór informacji stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
2. Dla formularza informacji, o której mowa
w ust. 1, ustala si´ kolor pantone Nr 224CV.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1692)

Za∏àcznik nr 1

STOPA PROCENTOWA SK¸ADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
W ZALE˚NOÂCI OD KATEGORII RYZYKA
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Za∏àcznik nr 2

GRUPY DZIA¸ALNOÂCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SK¸ADKI
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIA¸ALNOÂCI
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Za∏àcznik nr 3

PRZEDZIA¸Y WARTOÂCI WSKAèNIKÓW CZ¢STOÂCI STANOWIÑCE PODSTAW¢ DO USTALANIA
CZÑSTKOWYCH KATEGORII RYZYKA WED¸UG WSKAèNIKÓW CZ¢STOÂCI WYPADKÓW PRZY PRACY,
CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W WARUNKACH ZAGRO˚ENIA
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Szanowni Paƒstwo!
ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.
Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.

Ceny brutto prenumeraty*) na 2003 r. (w tym 7% VAT):
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — 1225,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI” — 275,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ZDROWIA — 34,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA — 46,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU PA¡STWA — 26,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
Dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce
problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych
BIULETYN ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Informujemy, ˝e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.
*)

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; faks 694-62-06, 694-64-77
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl

'8 



 Z\G 

   !

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 738/W/C/2002

ISSN 0867-3411

Cena brutto 5,70 z∏

