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  USTAWA 

z dnia 17 grudnia 2001 r. 

 

  o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych 

ustaw 

 

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 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, 
Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382 i 1384) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 w pkt 15, 16 i 17 na końcu dodaje się w odpowiednim przypadku wyra-
zy „niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu,”; 

2) w art. 21 w ust. 3: 

a) w pkt 5 i 6 wyrazy „zasiłku stałego z pomocy społecznej” zastępuje się wy-
razami „40% zasiłku stałego z pomocy społecznej”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10) osób wymienionych w art. 8 pkt 19a - jest kwota odpowiadająca 

kwocie alimentów.”; 

3) w art. 25 w ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz osób niepo-

bierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedeme-
rytalnego z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 16, jeżeli nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu-
łu, opłaca właściwy urząd pracy,”, 

b) skreśla się pkt 5b; 

4) w art. 26a wyraz „0,5%” zastępuje się wyrazem „0,25%”, a wyraz „0,25%” za-
stępuje się wyrazem 0,2%”. 

Opracowano na pod-
stawie Dz.U. z 2001 r. 
Nr 154, poz. 1796  
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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) w art. 10 w pkt 1 
wyraz „8%” zastępuje się wyrazem „7,75%”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r. 

 
  
 
 
 
  
 
 


