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OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lutego 2002 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci kwot rekompensat wyp∏acanych osobom, które wnios∏y przedp∏aty
na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na II kwarta∏ 2002 r.
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776) okreÊla si´, co nast´puje:
OkreÊla si´ kwoty rekompensat obowiàzujàcych
w II kwartale 2002 r., o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia

1996 r. o zasadach realizacji przedp∏at na samochody
osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776):
1) 9.445,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki Fiat 126p,
2) 13.382,00 z∏, je˝eli przedp∏ata zosta∏a wniesiona na
samochód marki FSO 1500.
Minister Finansów: M. Belka

186
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie wskaênika wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych
i zasi∏ków socjalnych w przedsi´biorstwach górniczych i przedsi´biorstwach robót górniczych w pierwszym
kwartale 2002 r.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wskaênik wzrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ obowiàzujàcy

na potrzeby waloryzacji Êwiadczeƒ socjalnych i zasi∏ków socjalnych dla przedsi´biorstw górniczych i przedsi´biorstw robót górniczych w pierwszym kwartale
2002 r. wynosi 1,0027.
Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 22 lutego 2002 r.
w sprawie wysokoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w czwartym kwartale 2001 r. dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza
górnictwa.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) og∏asza si´, i˝ wysokoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w kopalniach w´gla kamiennego w czwartym kwartale
2001 r. wynosi∏a 3.033,47 z∏ brutto.

Niniejsze og∏asza si´ dla okreÊlenia Êredniomiesi´cznej sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne oraz sk∏adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa w pierwszym kwartale 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski

