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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 grudnia 1998 r. 

w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, 
którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. 

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro
wotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz 
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, 
poz. 929) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 
2,50 zł. 

§ 2. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy sporzą
dzany z surowców farmaceutycznych wpisanych do re
jestru środków farmaceutycznych i materiałów me
dycznych lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej 
wynosi 5 zł. 

§ 3. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 2, doty
czy: 

1) proszków dzielonych do 20 szt., 

2) proszków nie dzielonych (prostych i złożonych) 
do 80 g, 

3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej 
cukrowej do 100 g, 

4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt., 

5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g, 

6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (o ile 
zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może 
przekroczyć 100 g) do 500 g, 

7) maści, kremów, mazideł, papek 

8) kropli do użytku wewnętrznego 

9) mieszanek ziołowych 

do 100 g, 

do 40 g, 

do 100 g, 

10) kropli do oczu i uszu, maści ocznych i innych posta
ci leków sporządzanych w warunkach aseptycz-
nych do 10 g. 

§ 4. Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowe
go obejmuje: 

1) wartość użytych surowców farmaceutycznych, 

2) wartość opakowań, 

3) koszt wykonania leku recepturowego, tzw. "taksa 
laborum". 

§ 5. 1. Wartość użytych surowców farmaceutycz
nych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurto
wej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów 
etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i ga
łek. 

2. Jeśli surowcem farmaceutycznym do wykonania 
leku recepturowego jest lek gotowy, za cenę surowca 
farmaceutycznego uważa się cenę hurtową tego leku, 
z tym że w przypadku użycia leku gotowego w ampuł
ce lub innych jednostkach dawkowania liczy się war
tość użytej jednostki dawkowania, a w pozostałych 
przypadkach - wartość użytej ilości leku gotowego. 

§ 6. 1. Koszt wykonania leku recepturowego, tzw. 
"taksę laborum" , ustala się w zależności od postaci le
ku i czasu jego wykonywania i wynosi: 

1) dla leków wymienionych w § 3 pkt 1-9 

2) dla leków wymienionych w § 3 pkt 10 

10 zł, 

20 zł. 

2. Koszt wykonania leku recepturowego określony 
w ust. 1 odnosi się do ilości leku recepturowego, o któ
rej mowa w § 3, wydawanego za opłatą ryczałtową. 

§ 7. 1. Wysokość kosztu sporządzenia leku receptu
rowego, o którym mowa w § 4, podlega waloryzacji 
w terminie od dnia 1 marća każdego roku kalendarzo
wego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon
sumpcyjnych przyjętych w ustawie budżetowej na da
ny rok kalendarzowy. 

2. Do kosztu sporządzenia leku recepturowego do
licza się 25% marżę detaliczną. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
W Maksymowicz 
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WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1999 następujących wydawnictw: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 100,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

MONITORA POLSKIEGO "B" - zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod

miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 1200,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 28,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 45,00 zł, 

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 560,00 zł, 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
łalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źró
deł prawa, procedur i technik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 115,00 zł. 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła

ty na konto BPH S.A. I Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ul. Powsińska 69/71,02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę
dzie uwzględniona. Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06 
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