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Poz. 1919, 1920 i 1921

1919
USTAWA
z dnia 13 listopada 2002 r.
o ratyfikacji Umowy w sprawie mi´dzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa˝erów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS).
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
w sprawie mi´dzynarodowych okazjonalnych przewozów pasa˝erów autokarami i autobusami (Umowa
INTERBUS), podpisanej w Brukseli w dniu 11 grudnia
2000 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1920
USTAWA
z dnia 13 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i 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 i 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, Nr 153, poz. 1271
i Nr 200, poz. 1689) po art. 37 dodaje si´ art. 37a
w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Ubezpieczonym w wieku powy˝ej 65 roku ˝ycia wydaje si´, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, o którym
mowa w art. 35, leki podstawowe, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. Leki, o których mowa w ust. 1, sà wydawane po wniesieniu op∏aty za opakowanie jednostkowe w wysokoÊci 1 z∏.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okreÊla co najmniej raz w roku, w drodze rozporzàdzenia, wykaz leków, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci finansowe systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz koniecznoÊç
zapewnienia dost´pnoÊci do leków.
4. Wykazem leków, o którym mowa w ust. 3,
mogà byç obj´te jedynie leki uj´te w wykazie leków podstawowych, o którym mowa w art. 37 ust. 5 pkt 1, oraz uj´te w wykazie leków przepisywanych za op∏atà rycza∏towà, o którym mowa w art. 39 ust. 2.
5. Przepisy art. 38 ust. 1 i 6 oraz art. 44 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1921
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r.

Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 66,
poz. 596) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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c) planu finansowego Êrodka specjalnego,
o którym mowa w art. 47b ustawy z dnia
29 lipca 1992 r. o grach losowych, zak∏adach wzajemnych i grach na automatach, z zarzàdem województwa oraz jego projektu z ministrem

1) w art. 5 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedsi´wzi´cia w zakresie edukacji, w tym inwestycje oÊwiatowe i edukacj´ doros∏ych,”;
2) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O ile odr´bne ustawy nie stanowià inaczej,
Êrodki przeznaczone na zadania uj´te w kontrakcie wojewódzkim, o których mowa w ust. 2, sà
wyodr´bnione w ustawie bud˝etowej w cz´Êciach, których dysponentami sà ministrowie
w∏aÊciwi realizujàcy te zadania.”;

— z uwzgl´dnieniem zadaƒ realizowanych
przez te podmioty i przeznaczenia Êrodka
specjalnego oraz przy zapewnieniu sprawnego przeprowadzania procedur,
2) tryb rozwiàzywania problemów nieuzgodnionych w wyniku post´powaƒ,
o których mowa w pkt 1, z uwzgl´dnieniem ust. 2—4.”;

3) w art. 14:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Organy zarzàdzajàce podmiotów, o których
mowa w ust. 2 i 2a, oraz dysponent Êrodka
specjalnego, o którym mowa w art. 47b ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych,
zak∏adach wzajemnych i grach na automatach, sà obowiàzani konsultowaç z zarzàdem
województwa programy i plany swojej dzia∏alnoÊci, w tym plany finansowe, na terenie
województwa pod kàtem ich zgodnoÊci ze
strategià rozwoju województwa i programami wojewódzkimi.”,

4) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kontrakt i jego zmiany, z zastrze˝eniem art. 21
ust. 4, po podpisaniu przez ministra i marsza∏ka województwa wymagajà zatwierdzenia
przez sejmik województwa oraz przez Rad´ Ministrów.”;
5) w art. 21 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Zmiany kontraktu w ramach limitów okreÊlonych na podstawie programu wsparcia uzgadniajà i zatwierdzajà minister i marsza∏ek województwa w formie pisemnego zgodnego
oÊwiadczenia stron.

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:
„9. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli:
1) zakres, tryb i terminy uzgodnieƒ, opinii
i konsultacji:

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, wymagajà
powiadomienia sejmiku województwa i Rady
Ministrów.”.

a) programów i planów dzia∏alnoÊci podmiotów, o których mowa w ust. 2, z zarzàdem województwa oraz ich projektów z ministrem,

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

b) planu dzia∏alnoÊci podmiotu, o którym
mowa w ust. 2a, z zarzàdem województwa oraz jego projektu z ministrem,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1922
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
o dop∏atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta∏ej stopie procentowej.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady stosowania dop∏at
do oprocentowania d∏ugoterminowych kredytów
o sta∏ej stopie procentowej, udzielanych przez banki na
cele zwiàzane z budownictwem mieszkaniowym, realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e êród∏a finansowania dop∏at oraz zasady rozliczeƒ z tytu∏u przekazanych bankom dop∏at.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) „budynek mieszkalny” — budynek, w którym ∏àczna powierzchnia wykorzystywanych zgodnie
z przeznaczeniem lokali mieszkalnych wraz z powierzchnià pomieszczeƒ do nich przynale˝nych
jest wi´ksza od ∏àcznej powierzchni pozosta∏ych lokali i pomieszczeƒ do nich przynale˝nych;
2) „kredyty o sta∏ej stopie procentowej” — d∏ugoterminowe kredyty udzielane na zasadach okreÊlo-

