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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie zasad i trybu finansowania z bud˝etu paƒstwa Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych bezp∏atnie
przez zak∏ady opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 165 ust. 3 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, 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, Nr 126,
poz. 1382 i 1384, Nr 154, poz.1796 i 1801 ) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zasady i tryb finanso-
wania z bud˝etu paƒstwa Êwiadczeƒ zdrowotnych,
o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zwanej dalej
„ustawà”, udzielanych przez zak∏ady opieki zdrowotnej
na rzecz osób nieposiadajàcych uprawnieƒ z tytu∏u
ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 2. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1,
finansowane sà przez w∏aÊciwych dysponentów cz´Êci
bud˝etowych:
1) Ministra Obrony Narodowej albo ministra w∏aÊciwe-

go do spraw wewn´trznych — w przypadku Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, o których mowa w art. 165 ust. 1
pkt 1 i 5 ustawy,

2) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia — w przy-
padku Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których mowa
w art. 165 ust. 1 pkt 4,  6—8 oraz ust. 2 ustawy, z za-
strze˝eniem pkt 3,

3) Ministra SprawiedliwoÊci — w przypadku Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, o których mowa w art. 165 ust. 1
pkt 4 ustawy, udzielanych przez zak∏ady opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci.

§ 3. 1. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w § 2,
udzielane przez zak∏ad opieki zdrowotnej, zwany dalej
„zak∏adem”, finansowane sà na podstawie faktury i mie-
si´cznego zestawienia, zawierajàcego w szczególnoÊci:
1) iloÊç, rodzaj oraz dat´ udzielonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych, wraz ze wskazaniem podstawy ich finan-
sowania ze Êrodków publicznych, 

2) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadcze-
nie zdrowotne, przewidzianà w umowie z:
a) Regionalnà Kasà Chorych, na obszarze której ma

siedzib´ zak∏ad, a je˝eli zak∏ad nie ma podpisa-
nej umowy z Regionalnà Kasà Chorych —
z Bran˝owà Kasà Chorych,

b) ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia —
w przypadku Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których
mowa w art. 31a ust.1 pkt 7 ustawy,

3) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadcze-
nie zdrowotne, ustalonà przez kierownika zak∏adu,
wed∏ug kosztów w∏asnych, w przypadku innym ni˝
wymieniony w pkt 2.

2. Faktura, o której mowa w ust. 1, opiewa na ogól-
nà kwot´ stanowiàcà sum´ op∏at jednostkowych za
Êwiadczenia zdrowotne wymienione w za∏àczonym do
niej zestawieniu.

§ 4. W∏aÊciwy dysponent cz´Êci bud˝etowej, po do-
konaniu weryfikacji, przekazuje zak∏adowi Êrodki finan-
sowe, w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumen-
tów, o których mowa w § 3.

§ 5. W celu sporzàdzenia zestawienia, o którym mo-
wa w § 3 ust.1, zak∏ad prowadzi ewidencj´ udzielonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych i osób, którym tych Êwiadczeƒ
udzieli∏, zawierajàcà:
1) dane osobowe umo˝liwiajàce identyfikacj´ osoby,

której udzielono Êwiadczenia zdrowotnego, oraz
wskazanie tytu∏u uprawniajàcego do sfinansowa-
nia udzielonego Êwiadczenia zdrowotnego ze Êrod-
ków publicznych, wynikajàcego z przepisów:
a) art. 69, 69a, 129, 134, 135 ust. 1, art. 161, 170

ust. 1 i 2, art. 193 ust. 3, art. 206 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54,
poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495,
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162,
poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r.
Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) lub

b) art. 102 pkt 1 i art. 115 §  1 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111,
poz.1194), lub

c) art. 61 i 99 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106,
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i
1801), lub

d) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu al-
koholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r.
Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419,
z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,



poz.136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60,
poz. 610, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz.1368,
Nr 128, poz. 1401 i Nr 131, poz. 1478), lub

e) art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75,
poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103,
poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i
Nr 125, poz. 1367), lub

f) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113,
poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 oraz  z 2000 r. Nr 120, poz.1268 i Nr 125,
poz. 1367), lub

g) o Êwiadczeniach zdrowotnych zwiàzanych z cià-
˝à, porodem i po∏ogiem,

2) dat´ udzielonego Êwiadczenia zdrowotnego,

3) dane o liczbie i rodzaju udzielonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych w odniesieniu do ka˝dej osoby.

§ 6. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1,
udzielone przez zak∏ad do dnia 31 grudnia 2001 r. sà fi-
nansowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 27 paêdziernika 1999 r. w sprawie zasad i trybu
finansowania z bud˝etu paƒstwa Êwiadczeƒ zdrowot-
nych udzielanych bezp∏atnie przez publiczne zak∏ady
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 1040). 

§ 8. Rozporzàdzenie  wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem § 5  pkt 1 lit.a) w cz´Êci
dotyczàcej art. 69a powo∏anej w nim ustawy i lit.c)
w cz´Êci dotyczàcej art. 61 powo∏anej w nim ustawy,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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