
Na podstawie art. 26b ustawy 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie ustala odr´bny tryb okreÊlania
podstawy wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, sposób zg∏aszania do ubezpieczenia zdrowotnego
oraz op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 pkt 3—7
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym, zwanej dalej „ustawà”, którzy zo-
stali oddelegowani do wykonywania pracy lub wyzna-
czeni do pe∏nienia s∏u˝by poza macierzystà jednostk´,
zwanych dalej „ubezpieczonymi na zasadach szczegól-
nych”, ze wzgl´du na wymogi obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

§ 2. Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, spe∏-
niajàcy warunki do obj´cia ubezpieczeniem zdrowot-
nym z tytu∏ów, o których mowa w art. 8 pkt 1—10
i pkt 12—20 ustawy, podlegajà ubezpieczeniu z ka˝de-
go z tych tytu∏ów na zasadach okreÊlonych w ustawie.

§ 3. Ubezpieczeni na zasadach szczególnych, uzy-
skujàcy przychody z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by w warun-
kach okreÊlonych w § 1, podlegajà z tego tytu∏u ubez-
pieczeniu zdrowotnemu, z zastrze˝eniem § 4—5.

§ 4. 1. Sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne od
przychodów uzyskiwanych z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by
oblicza i pobiera z dochodu ubezpieczonego na zasa-

dach szczególnych macierzysta jednostka, w której
ubezpieczony pe∏ni s∏u˝b´, zwana dalej „p∏atnikiem
sk∏adek”.

2. P∏atnik sk∏adek przekazuje sk∏adki na ubezpiecze-
nie zdrowotne do w∏aÊciwych kas chorych w formie
zbiorczej za wszystkich ubezpieczonych na zasadach
szczególnych, nale˝àcych do danej kasy. Sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne sà przekazywane za dany
miesiàc w terminie do 8 dnia nast´pnego miesiàca.

3. P∏atnik sk∏adek nie wype∏nia i nie przekazuje do
kasy chorych i do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
˝adnych dokumentów rozliczeniowych zwiàzanych
z obliczaniem, pobieraniem i odprowadzaniem sk∏adek
na ubezpieczenie zdrowotne, w tym równie˝ miesi´cz-
nych raportów imiennych oraz deklaracji rozliczenio-
wych.

4. P∏atnik sk∏adek prowadzi indywidualne wykazy
przekazywanych sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczonych na zasadach szczególnych w sposób
umo˝liwiajàcy kontrol´ poprawnoÊci obliczenia, po-
brania i odprowadzenia sk∏adek. Do kontroli sà upo-
wa˝nione wy∏àcznie organy nadrz´dne p∏atnika sk∏a-
dek upowa˝nione na podstawie odr´bnych przepisów
do kontrolowania dzia∏alnoÊci p∏atnika sk∏adek w za-
kresie zwiàzanym z dost´pem do informacji niejaw-
nych.

§ 5. Kasa chorych zalicza wp∏ywy z tytu∏u sk∏adek
na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonych na zasa-
dach szczególnych do innych przychodów w rozumie-
niu art. 127 pkt 7 ustawy.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie odr´bnego trybu okreÊlania podstawy wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zg∏a-
szania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz op∏acania sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne ze wzgl´du na za-

sady obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa.


