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ROZPORZÑDZENIE  RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego mi´dzy Kasami
Chorych oraz wysokoÊci procentowej przewidywanych przychodów, które nie sà uwzgl´dnione w wyrówna-

niu.

Na podstawie art. 135 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, 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 i Nr 52,
poz. 539) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
27 paêdziernika 1998 r. w sprawie algorytmu wyrówna-
nia finansowego dokonywanego mi´dzy Kasami Cho-
rych oraz wysokoÊci procentowej przewidywanych
przychodów, które nie sà uwzgl´dnione w wyrównaniu
(Dz. U. Nr 134, poz. 874 i z 1999 r. Nr 72, poz. 809), wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´
z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym,”

b) w pkt 3 wyraz „bazowym” zast´puje si´ wyra-
zem „poprzednim”, a wyraz „planowania” za-
st´puje si´ wyrazem „nast´pny”,

c) w pkt 4 wyraz „planowania” zast´puje si´ wyra-
zem „nast´pnym”;

2) po § 4a dodaje si´ § 4b w brzmieniu:

„§ 4b. 1. Dla 2001 r. jako roku poprzedniego i odpo-
wiednio w latach kolejnych liczb´ osób
ubezpieczonych w wieku do 60 roku ˝ycia
w∏àcznie i powy˝ej 60 roku ˝ycia w po-
szczególnych Kasach Chorych ustala mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zdrowia na pod-
stawie danych wed∏ug stanu na dzieƒ

30 czerwca roku poprzedniego. Dane do
tego ustalenia sà uzyskiwane od Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego oraz za
poÊrednictwem Urz´du Nadzoru Ubez-
pieczeƒ Zdrowotnych od Kas Chorych.
Dane przekazywane przez poszczególne
Kasy Chorych powinny byç uprzednio
zweryfikowane przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw administracji publicznej pod
wzgl´dem wskazania osób zmar∏ych, we-
wn´trznych powtórzeƒ i poprawnoÊci nu-
meru PESEL.

2. Dla 2001 r. jako roku poprzedniego i odpo-
wiednio w latach kolejnych kwot´ plano-
wanych przychodów rocznych ze sk∏adek
dla poszczególnych Kas Chorych ustala
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia na
podstawie danych uzyskanych od Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, Kas
Chorych oraz Urz´du Nadzoru Ubezpie-
czeƒ Zdrowotnych. Dane do powy˝szego
ustalenia dotyczà roku poprzedniego.”;

3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 948)
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