
3. Przy ustalaniu liczby osób udzielajàcych Êwiad-
czeƒ, o których mowa w § 2 ust. 3, nale˝y uwzgl´dniç
pozostawanie w gotowoÊci lekarza dla nie wi´cej ni˝
20,0 tys. mieszkaƒców.

4. Liczba osób udzielajàcych Êwiadczeƒ, innych ni˝
wymienione w ust. 1, ustalona planem, ma gwaranto-
waç realizacj´ zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej, okreÊlonego w planie danego rodzaju
Êwiadczeƒ, przy spe∏nieniu zasad i warunków okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu.

§ 4. W planie, ustala si´, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ,
o których mowa w § 2 ust. 3, zabezpieczenie dost´pno-
Êci do Êwiadczeƒ z zakresu dziedzin medycyny, okre-
Êlonych w przepisach odr´bnych, uwzgl´dniajàc:

1) na poziomie gminy — zabezpieczenie Êwiadczeƒ
z zakresu:

a) podstawowej opieki zdrowotnej,

b) po∏o˝nictwa i ginekologii,

c) stomatologii,

2) na poziomie powiatu lub powiatów (dla populacji
100,0 tys. ubezpieczonych) — zabezpieczenie
Êwiadczeƒ specjalistycznej opieki zdrowotnej w na-
st´pujàcych dziedzinach medycyny:

a) alergologia,

b) chirurgia ogólna,

c) choroby p∏uc,

d) dermatologia i wenerologia,

e) diabetologia,

f) kardiologia,

g) neurologia,

h) okulistyka,

i) ortopedia i traumatologia narzàdu ruchu,

j) otolaryngologia,

k) po∏o˝nictwo i ginekologia,

l) psychiatria,

m) rehabilitacja medyczna,

n) reumatologia,

3) na poziomie województwa — zabezpieczenie
Êwiadczeƒ specjalistycznej opieki zdrowotnej w za-
kresie uzupe∏niajàcym Êwiadczenia, o których mo-
wa w pkt 2, oraz  z zakresu pozosta∏ych dziedzin
medycyny, które mogà byç realizowane w ramach
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

§ 5. Aktualizacji planu dokonuje wojewoda co naj-
mniej raz w roku przy uwzgl´dnieniu zasad i warunków
okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

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

Minister Zdrowia: G. Opala
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 paêdziernika 2001 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych.

Na podstawie art. 151g 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 i Nr 97, poz. 1050) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób,
zakres i tryb przeprowadzania kontroli przez Prezesa
Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Prezesie Urz´du Nadzoru — nale˝y przez to rozu-
mieç Prezesa Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdro-
wotnych lub osob´ przez niego upowa˝nionà,

2) kierowniku podmiotu kontrolowanego — nale˝y
przez to rozumieç kierownika podmiotu lub osob´
przez niego upowa˝nionà,

3) kontrolerze — nale˝y przez to rozumieç pracowni-
ka Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych,
zwanego dalej „Urz´dem Nadzoru”, lub innà 
osob´ upowa˝nionà przez Prezesa Urz´du Nadzo-
ru.



§ 3. Prezes Urz´du Nadzoru zapewnia w∏aÊciwe
przygotowanie kontroli oraz nale˝yte, bezstronne i ter-
minowe jej przeprowadzenie.

§ 4. 1. Prowadzenie kontroli ma na celu ustalenie
stanu faktycznego w zakresie dzia∏alnoÊci podmiotu
kontrolowanego, rzetelne jego udokumentowanie i do-
konanie oceny kontrolowanej dzia∏alnoÊci.

2. Do zakresu kontroli nale˝y sprawdzanie:

1) dzia∏alnoÊci, stanu majàtkowego i gospodarki fi-
nansowej kas chorych, 

2) realizacji umów o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowot-
nych zawartych z kasami chorych, 

3) dzia∏alnoÊci Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
w zakresie realizacji zadaƒ ubezpieczenia zdrowot-
nego.

§ 5. 1. Podstawà przeprowadzenia kontroli jest pi-
semne upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli wy-
dane przez Prezesa Urz´du Nadzoru.

2. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli za-
wiera:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia
kontroli,

2) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej kontrolera albo numer do-
wodu osobistego  kontrolera nieb´dàcego pracow-
nikiem Urz´du Nadzoru,

3) nazw´ podmiotu kontrolowanego,

4) przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowa-
dzania kontroli i termin jej rozpocz´cia.

§ 6. 1. Kontroler podlega wy∏àczeniu od udzia∏u
w kontroli, je˝eli wyniki kontroli mog∏yby oddzia∏ywaç
na jego prawa lub obowiàzki albo prawa lub obowiàz-
ki jego ma∏˝onka lub osoby pozostajàcej z nim faktycz-
nie we wspólnym po˝yciu, krewnych i powinowatych
do drugiego stopnia bàdê osób zwiàzanych z nim z ty-
tu∏u przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Kontroler mo˝e byç wy∏àczony równie˝ w razie
stwierdzenia innych przyczyn, które mog∏yby wywo∏aç
wàtpliwoÊci co do jego bezstronnoÊci. 

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2,
ujawnià si´ w trakcie kontroli, kontroler powstrzymuje
si´ od dalszych czynnoÊci i zawiadamia o tym nie-
zw∏ocznie Prezesa Urz´du Nadzoru.

4. Wy∏àczony kontroler powinien podejmowaç je-
dynie czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki ze wzgl´du na in-
teres spo∏eczny lub wa˝ny interes stron.

5. O wy∏àczeniu od udzia∏u w kontroli postanawia
Prezes Urz´du Nadzoru z urz´du albo na wniosek kie-
rownika podmiotu kontrolowanego lub na wniosek
kontrolera.

§ 7. Rozpoczynajàc kontrol´, kontroler okazuje upo-
wa˝nienie do przeprowadzenia kontroli kierownikowi
podmiotu kontrolowanego wraz z legitymacjà s∏u˝bo-
wà albo dowodem osobistym, w przypadku kontrolera
nieb´dàcego pracownikiem Urz´du Nadzoru, z zastrze-
˝eniem § 10.

§ 8. 1. Prezes Urz´du Nadzoru mo˝e wczeÊniej za-
wiadomiç kierownika podmiotu kontrolowanego o pla-
nowanej kontroli.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Pre-
zes Urz´du Nadzoru mo˝e wystàpiç o przygotowanie
w szczególnoÊci: wskazanych dokumentów, materia-
∏ów, zestawieƒ i obliczeƒ.

§ 9. 1. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci przez podmiot kontrolowany,
w dniach i godzinach jego pracy. 

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia
kontrolerowi warunki niezb´dne do sprawnego prze-
prowadzenia kontroli. Dotyczy to w szczególnoÊci nie-
zw∏ocznego przedstawienia dokumentów i materia∏ów
oraz terminowego udzielania wyjaÊnieƒ przez pracow-
ników i kierownika podmiotu kontrolowanego.

§ 10. 1. Kontrola lub poszczególne jej czynnoÊci
mogà byç przeprowadzane równie˝ w siedzibie Urz´du
Nadzoru, ze wzgl´du na szybkoÊç i skutecznoÊç prze-
prowadzenia kontroli.

2. Prezes Urz´du Nadzoru informuje pisemnie kie-
rownika podmiotu kontrolowanego o rozpocz´ciu kon-
troli, o której mowa w ust. 1, natychmiast po wydaniu
upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli.

§ 11. 1. Kontroler dokonuje ustaleƒ stanu faktyczne-
go na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. 

2. Dowodami sà w szczególnoÊci: dokumenty, wy-
niki ogl´dzin, opinie bieg∏ych, wyjaÊnienia i oÊwiad-
czenia.

3. Kontroler mo˝e ̋ àdaç sporzàdzenia niezb´dnych
do kontroli odpisów lub wyciàgów z dokumentów, jak
równie˝ zestawieƒ i obliczeƒ sporzàdzonych na pod-
stawie dokumentów. 

4. ZgodnoÊç odpisów i wyciàgów z orygina∏ami do-
kumentów oraz prawid∏owoÊç zestawieƒ i obliczeƒ po-
twierdza kierownik podmiotu kontrolowanego lub w∏a-
Êciwy pracownik podmiotu kontrolowanego.

§ 12. 1. Cz∏onkowie organów statutowych oraz pra-
cownicy podmiotu kontrolowanego udzielajà, w wy-
znaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyja-
Ênieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli.
Z ustnych wyjaÊnieƒ kontroler sporzàdza protokó∏, któ-
ry podpisujà kontroler i osoba sk∏adajàca wyjaÊnienia.

2. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez osob´ sk∏adajàcà wyjaÊnienia, kontroler podpi-
suje protokó∏ i podaje przyczyn´ odmowy podpisania
protoko∏u.
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3. Ka˝dy mo˝e z∏o˝yç ustne lub pisemne oÊwiad-
czenie dotyczàce przedmiotu kontroli.

4. Kontroler nie mo˝e odmówiç przyj´cia oÊwiad-
czenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono zwiàzek
z przedmiotem kontroli. 

§ 13. 1. Kontroler mo˝e przeprowadziç ogl´dziny
obiektu lub innych sk∏adników majàtkowych.

2. Ogl´dziny przeprowadza si´ w obecnoÊci kie-
rownika komórki organizacyjnej podmiotu kontrolo-
wanego odpowiedzialnego za obiekt lub sk∏adniki ma-
jàtkowe poddane ogl´dzinom, a w razie jego nieobec-
noÊci — pracownika wyznaczonego przez kierownika
podmiotu kontrolowanego. 

3. Z przebiegu i wyniku ogl´dzin sporzàdza si´ nie-
zw∏ocznie protokó∏, który podpisuje kontroler i osoba
obecna przy ogl´dzinach. Przepis § 12 ust. 2 stosuje si´
odpowiednio. 

§ 14. 1. Je˝eli w toku kontroli konieczne jest wyja-
Ênienie okreÊlonych zagadnieƒ wymagajàcych wiado-
moÊci specjalnych, Prezes Urz´du Nadzoru, z w∏asnej
inicjatywy lub na wniosek kontrolera, powo∏uje bieg∏e-
go posiadajàcego uprawnienia w danej dziedzinie,
okreÊlone odr´bnymi przepisami, w celu zasi´gni´cia
jego opinii.

2. Powo∏ujàc bieg∏ego, Prezes Urz´du Nadzoru
okreÊla przedmiot i zakres opinii oraz termin jej wyda-
nia.

3. Bieg∏y, który dokonuje czynnoÊci na terenie pod-
miotu kontrolowanego, przedstawia kierownikowi te-
go podmiotu wydane przez Prezesa Urz´du Nadzoru
upowa˝nienie, które jest wa˝ne wraz z dowodem oso-
bistym.

4. Po zakoƒczeniu czynnoÊci bieg∏ego sporzàdza on
szczegó∏owe sprawozdanie, zawierajàce opis przepro-
wadzonych czynnoÊci, oraz wydaje opini´.

5. Sprawozdanie wraz z opinià bieg∏ego za∏àcza si´
do protoko∏u kontroli.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego, do czasu
zakoƒczenia czynnoÊci przez bieg∏ego, mo˝e wystàpiç
do Prezesa Urz´du Nadzoru z wnioskiem o wy∏àczenie
z post´powania kontrolnego powo∏anego bieg∏ego
z przyczyn okreÊlonych w § 6 ust. 1 i 2. 

§ 15. 1. W razie niebezpieczeƒstwa utraty dowodów
kontroler zabezpiecza je poprzez: 

1) przechowywanie ich w miejscu prowadzenia dzia-
∏alnoÊci przez podmiot kontrolowany w oddziel-
nym, zamkni´tym i opiecz´towanym pomieszcze-
niu, 

2) opiecz´towanie i oddanie na przechowanie, za po-
kwitowaniem, kierownikowi podmiotu kontrolo-
wanego lub innemu upowa˝nionemu pracowniko-
wi podmiotu kontrolowanego, 

3) zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez kon-
trolera i przechowywanie ich w siedzibie Urz´du
Nadzoru.

2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia de-
cyduje Prezes Urz´du Nadzoru.

§ 16. Kontroler, w toku kontroli, informuje kierow-
nika podmiotu kontrolowanego o nieprawid∏owo-
Êciach i uchybieniach utrudniajàcych sprawne prze-
prowadzenie kontroli.

§ 17. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczno-
Êci wskazujàcych na pope∏nienie przest´pstwa, kontro-
ler niezw∏ocznie zawiadamia na piÊmie Prezesa Urz´du
Nadzoru.

§ 18. 1. Po przeprowadzeniu kontroli kontroler spo-
rzàdza protokó∏ kontroli.

2. Protokó∏ kontroli zawiera opis stanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli dzia∏alnoÊci podmiotu
kontrolowanego oraz ustalenia kontroli, w tym niepra-
wid∏owoÊci, z uwzgl´dnieniem przyczyn ich powsta-
nia, zakresu i skutków tych nieprawid∏owoÊci oraz
osób za nie odpowiedzialnych, a tak˝e wnioski wynika-
jàce z kontroli.

3. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres podmiotu kontrolowanego,

2) imiona i nazwiska kierownika podmiotu kontrolo-
wanego i kierowników kontrolowanych komórek
organizacyjnych podmiotu kontrolowanego oraz
daty obj´cia przez nich stanowisk,

3) imiona i nazwiska pracowników, którzy w toku kon-
troli z∏o˝yli wyjaÊnienia lub oÊwiadczenia, oraz
osób, o których mowa w § 12 ust. 3,

4) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli, z zaznacze-
niem przerw w kontroli,

5) imi´ i nazwisko kontrolera oraz numer i dat´ upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia kontroli,

6) okreÊlenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okre-
su obj´tego kontrolà,

7) spis za∏àczników,

8) wzmiank´ o poinformowaniu kierownika podmiotu
kontrolowanego o prawie zg∏aszania zastrze˝eƒ do
protoko∏u i prawie odmowy podpisania protoko∏u,

9) dat´ sporzàdzenia protoko∏u,

10) parafy kontrolera i kierownika podmiotu kontrolo-
wanego na ka˝dej stronie protoko∏u,

11) dat´ i miejsce podpisania protoko∏u.

§ 19. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i kie-
rownik podmiotu kontrolowanego.

2. Przed podpisaniem protoko∏u kontroli kierowni-
kowi podmiotu kontrolowanego przys∏uguje prawo
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zg∏oszenia umotywowanych zastrze˝eƒ co do ustaleƒ
zawartych w protokole.

3. Zastrze˝enia, o których mowa w ust. 2, nale˝y
zg∏osiç na piÊmie do Prezesa Urz´du Nadzoru w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania protoko∏u kontroli.

4. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ kontroler jest obo-
wiàzany dokonaç ich analizy. Je˝eli okolicznoÊci, któ-
rych dotyczà zastrze˝enia, wymagajà dalszych wyja-
Ênieƒ, kontroler podejmuje dodatkowe czynnoÊci kon-
trolne, a w przypadku stwierdzenia zasadnoÊci zastrze-
˝eƒ uwzgl´dnia je w protokole.

5. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci Prezes Urz´du Nadzoru przekazuje na pi-
Êmie swoje stanowisko kierownikowi podmiotu kon-
trolowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania za-
strze˝eƒ.

§ 20. 1. Kierownik podmiotu kontrolowanego mo˝e
odmówiç podpisania protoko∏u kontroli, sk∏adajàc,

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wy-
jaÊnienie przyczyn tej odmowy Prezesowi Urz´du Nad-
zoru.

2. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa
w § 19, termin do z∏o˝enia wyjaÊnienia o odmowie
podpisania protoko∏u liczy si´ od dnia otrzymania sta-
nowiska okreÊlonego w § 19 ust. 5.

3. Odmowa podpisania protoko∏u przez kierownika
podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do
realizacji ustaleƒ kontroli.

§ 21. Prezes Urz´du Nadzoru informuje pisemnie
kierownika podmiotu kontrolowanego o zakoƒczeniu
czynnoÊci kontrolnych.

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

Minister Zdrowia: G. Opala

Dziennik Ustaw Nr 121 — 9498 — Poz. 1316 i 1317

1317

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie recept lekarskich.

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, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 89,
poz. 969 i Nr 113, poz. 1207) oraz art. 45 ustawy z dnia
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym (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 i Nr 97,
poz. 1050) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U.
Nr 51, poz. 535) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wystawienie recepty polega na czytelnym
naniesieniu na awersie recepty treÊci obej-
mujàcej dane okreÊlone w rozporzàdzeniu
oraz z∏o˝eniu w∏asnor´cznego podpisu przez
osob´ uprawnionà na podstawie odr´bnych

przepisów do wystawiania recept, zwanà da-
lej «osobà wystawiajàcà recept´».”,

b) w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie „dodatko-
wego” dodaje si´ wyrazy „odciÊni´cia piecz´ci
i ” oraz wyraz „umieszczonego” zast´puje si´
wyrazem „umieszczonych”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane dotyczàce przepisanych leków lub mate-
ria∏ów medycznych okreÊlone w § 6,”;

3) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Dane dotyczàce przepisanych leków lub mate-
ria∏ów medycznych obejmujà:”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Oprócz danych dotyczàcych przepisanych le-
ków lub materia∏ów medycznych mo˝na dodat-
kowo zamieÊciç:”;

4) w § 10 w ust. 2 wyrazy „treÊcià recepty” zast´puje
si´ wyrazami „danymi dotyczàcymi przepisanych
leków lub materia∏ów medycznych”;

5) w § 18:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2 i 3” zast´puje si´ wyraza-
mi „ust. 2—4”,


