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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 7 sierpnia 2001 r.

w sprawie leków zwiàzanych z chorobami wywo∏anymi pracà przy azbeÊcie.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 czerw-
ca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajà-
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156,
poz. 1018 i z 2000 r. Nr 88, poz. 986) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wykaz bezp∏atnych le-
ków zwiàzanych z chorobami wywo∏anymi pracà 
przy azbeÊcie, sposób realizacji recept oraz tryb rozli-
czania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego z bud˝etem paƒstwa kosztów tych le-
ków.

§ 2. Ustala si´ wykaz bezp∏atnych leków zwiàza-
nych z chorobami wywo∏anymi pracà przy azbeÊcie,
które przys∏ugujà osobom wymienionym w art. 7a
ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stoso-
wania wyrobów zawierajàcych azbest, stanowiàcy za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Recepty wystawione na leki, o których mowa
w § 2, realizowane sà w sposób okreÊlony w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U.
z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 60, poz. 698, Nr 94, poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268)
oraz art. 45 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym 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 i Nr 88, poz. 961).

§ 4. Koszty leków, o których mowa w § 2, finanso-
wane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa sà przekazywane
aptekom na zasadach okreÊlonych w art. 59a ust. 3
pkt 1 i 2 oraz ust. 4—6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 5. 1. Zwrot z bud˝etu paƒstwa wydatków, obej-
mujàcych koszty leków, poniesionych przez kas´ cho-
rych nast´puje na podstawie zbiorczego zestawienia
kosztów leków wydanych przez apteki na obszarze
dzia∏ania kasy chorych bezp∏atnie osobom uprawnio-
nym do korzystania z leków zwiàzanych z chorobami
wywo∏anymi pracà przy azbeÊcie, sporzàdzonego we-
d∏ug wzoru, okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporzà-
dzane jest przez kas´ chorych na podstawie zbiorczych
zestawieƒ, o których mowa w art. 59a ustawy z dnia 6
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym i przekazywane jest ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia, nie póêniej ni˝ w terminie 15 dni od ich
otrzymania.

3. Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, do-
konywany jest kasie chorych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zdrowia po sprawdzeniu i zaakceptowa-
niu zestawienia, o którym mowa w ust. 1, nie póêniej
ni˝ w terminie 15 dni od dnia jego otrzymania.

4. Za dzieƒ zwrotu wydatków uznaje si´ dzieƒ ob-
cià˝enia rachunku bankowego urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.

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

Minister Zdrowia: G. Opala
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 sierpnia 2001 r. (poz. 963)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


