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poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320,
Nr 42, poz. 473 i Nr 63, poz. 634) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustala si´ siedziby i terytorialny zakres dzia∏a-
nia portowych inspektorów sanitarnych:

1) portowy inspektor sanitarny w Gdaƒsku w∏aÊciwy
dla morskich wód wewn´trznych i terytorialnych
oraz portów i przystani w nast´pujàcych miastach
i miejscowoÊciach: Gdaƒsk, Jantar, Jelitkowo, Kà-
ty Rybackie, Krynica Morska, Piaski, Sopot, Ste-
gna,

2) portowy inspektor sanitarny w Gdyni w∏aÊciwy dla
morskich wód wewn´trznych i terytorialnych oraz
portów i przystani w nast´pujàcych miastach
i miejscowoÊciach: Cha∏upy, Ch∏apowo, D´bki,
Gdynia, Hel, Jastarnia, Karwia, Kuênica, ¸eba, Me-
chelinki, Ob∏u˝e, Oksywie, Or∏owo, Os∏onino, Puck,
Rewa, Rowy, Swarzewo, Ustka, W∏adys∏awowo,

3) portowy inspektor sanitarny w Elblàgu w∏aÊciwy
dla morskich wód wewn´trznych i terytorialnych
oraz portów i przystani w nast´pujàcych miastach
i miejscowoÊciach: Elblàg, Frombork, Kamienica

Elblàska, Nadbrze˝e, Nowa Pas∏´ka, Suchacz, Tolk-
micko,

4) portowy inspektor sanitarny w Szczecinie w∏aÊci-
wy dla morskich wód wewn´trznych i terytorial-
nych oraz portów i przystani w nast´pujàcych mia-
stach i miejscowoÊciach: Ch∏opy, Dar∏owo, Dàbki,
Jaros∏awiec, Nowe Warpno, Police, Stepnica,
Szczecin, Trzebie˝, UnieÊcie,

5) portowy inspektor sanitarny w ÂwinoujÊciu w∏aÊci-
wy dla morskich wód wewn´trznych i terytorial-
nych oraz portów i przystani w nast´pujàcych mia-
stach i miejscowoÊciach: Dziwnów, Dêwi˝yno, Ka-
mieƒ Pomorski, Karsibór, Ko∏obrzeg, Lubin, Mi´-
dzyzdroje, Mrze˝yno, Niechorze, Przytór, Rewal,
Sieros∏aw, ÂwinoujÊcie, Ustronie Morskie, Wapni-
ca, Wolin.

§ 2. 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 11 lipca 2001 r.

w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegajàcych refundacji przez Kasy Chorych.

Na podstawie art. 59a ust. 8 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 i Nr 52,
poz. 539) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór zbiorczego zestawienia recept
podlegajàcych refundacji, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w spra-
wie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegajà-
cych refundacji przez Kasy Chorych (Dz. U. Nr 148,
poz. 979 i z 1999 r. Nr 53, poz. 567).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 sierpnia 2001 r.

Minister Zdrowia: G. Opala
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. (poz. 782)

WZÓR

......................................................
(nazwa i adres apteki)

......................................................
(identyfikator apteki)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE RECEPT PODLEGAJÑCYCH REFUNDACJI — KOREKTA* — NR ...............
zrealizowanych w okresie od ................................... do ...................................

dla ubezpieczonych ...................................................**

Lp. Typ
recepty

Rodzaje
uprawnieƒ
pacjenta

Liczba
pozycji
leków

WartoÊç wed∏ug
cen detalicznych

Op∏ata wniesiona
przez pacjenta

Kwota
podlegajàca
refundacji

1 2 3 4 5 6 7

1 Z U-R
2 Z U-30
3 Z U-50
4 Z U-LR
5 Z P-0
6 Z P-R
7 Z P-30
8 Z P-50
9 Z IB

10 Z IW
11 Z ZK
12 Z AZ
13 R U-R
14 R U-30
15 R U-50
16 R U-LR
17 R P-0
18 R P-R

19 R P-30

20 R P-50

21 R IB

22 R IW

23 R ZK

24 R AZ

25 N U-R

26 N U-30

27 N U-50

28 N U-LR

29 N P

30 N IB

31 N IW
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1 2 3 4 5 6 7

32 N ZK

33 I —

Razem ***

Do zap∏aty s∏ownie: ..........................................................................................................................................................

Data sporzàdzenia zestawienia: .....................................................................................................................................

OÊwiadczam, ˝e wy˝ej wymieniona kwota wynika ze zrealizowanych recept podlegajàcych refundacji.

.......................................................... ..........................................................
(imi´, nazwisko i podpis w∏aÊciciela apteki) imi´, nazwisko i podpis kierownika apteki

(je˝eli w∏aÊciciel nie jest kierownikiem apteki)

ObjaÊnienia
1. Do zbiorczego zestawienia recept, które podsumowuje zestawienia dla wi´cej ni˝ jednej Kasy Chorych, nale˝y do∏àczyç

odr´bne zestawienia recept odnoszàce si´ do poszczególnych Kas Chorych.
2. Identyfikator apteki sk∏ada si´ z jednego lub dwóch cz∏onów rozdzielonych znakiem „-”, z których cz∏on pierwszy stano-

wi 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, a drugi — 3 cyfry dodatkowo identyfikujàce aptek´, uzgodnio-
ne mi´dzy aptekà a Kasà Chorych, je˝eli numer okreÊlony dla cz∏onu pierwszego jest u˝ywany przez wi´cej ni˝ jednà ap-
tek´.

3. W tytule tabeli zwrot „— korekta” oznaczony „*” wyst´puje tylko w przypadku zestawienia zawierajàcego informacje ko-
rygujàce, dotyczàce przekazanego poprzednio zestawienia zbiorczego.

4. W tytule tabeli, w polu oznaczonym „**” wpisuje si´ zwrot „wszystkich rozliczanych Kas Chorych” lub nazw´ odpowied-
niej Kasy Chorych.

5. W ostatnim wierszu tabeli, w polu oznaczonym „***” wpisuje si´ sumarycznà liczb´ recept, których dotyczy zestawienie
zbiorcze.

6. Tytu∏ kolumny nr 4 tabeli „Liczba pozycji leków” oznacza liczb´ przepisanych na recepcie i zrealizowanych w aptece po-
zycji refundowanych leków, materia∏ów medycznych, preparatów diagnostycznych lub sprz´tu jednorazowego u˝ytku.

7. Symbole oznaczajàce typy recept:
Z recepty wystawiane na drukach, o których mowa w § 9 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r.

w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 51, poz. 535),
R recepty wystawiane na kuponach ksià˝eczki us∏ug medycznych, o których mowa w § 11 rozporzàdzenia Ministra

Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie recept lekarskich,
N recepty na Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe lub inne Êrodki farmaceutyczne oznaczone symbolem

„Rp.w” zgodnie z odr´bnymi przepisami, o których mowa w § 12 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 ma-
ja 2001 r. w sprawie recept lekarskich,

I recepty na leki sprowadzane z zagranicy dla u˝ytkowników indywidualnych.
8. Symbole oznaczajàce rodzaje uprawnieƒ pacjenta i poziomy odp∏atnoÊci, uwzgl´dnione przy wydaniu leku:

U-R leki podstawowe, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym,

U-30 leki uzupe∏niajàce z odp∏atnoÊcià 30%, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

U-50 leki uzupe∏niajàce z odp∏atnoÊcià 50%, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

U-LR leki recepturowe wydane pacjentom ubezpieczonym, nieposiadajàcym uprawnieƒ okreÊlonych symbolami IB,
IW, ZK i AZ,

P leki, preparaty diagnostyczne i sprz´t jednorazowego u˝ytku wydane pacjentom chorujàcym na choroby okre-
Êlone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym —
niezale˝nie od poziomu odp∏atnoÊci,

P-0 leki, preparaty diagnostyczne i sprz´t jednorazowego u˝ytku wydane bezp∏atnie pacjentom chorujàcym na cho-
roby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym,

P-R leki, preparaty diagnostyczne i sprz´t jednorazowego u˝ytku wydane za op∏atà rycza∏towà pacjentom chorujà-
cym na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym,

P-30 leki, preparaty diagnostyczne i sprz´t jednorazowego u˝ytku wydane z odp∏atnoÊcià 30% pacjentom chorujàcym
na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym,
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P-50 leki, preparaty diagnostyczne i sprz´t jednorazowego u˝ytku wydane z odp∏atnoÊcià 50% pacjentom chorujàcym
na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym,

IW leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 44 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym,

IB leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 44 ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym,

ZK leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 43 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym,

AZ leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018 i z 2000 r. Nr 88,
poz. 986).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 lipca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Na podstawie art. 66a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r.  o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
1 marca 2001 r. w sprawie konsultantów krajowych
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 19, poz. 237) § 11 otrzymuje
brzmienie:

„§ 11. Powo∏ani przed wejÊciem w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia konsultanci krajowi i konsul-
tanci wojewódzcy pe∏nià swojà funkcj´ do cza-
su powo∏ania konsultantów krajowych i kon-
sultantów wojewódzkich w trybie okreÊlonym
w rozporzàdzeniu, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
20 wrzeÊnia 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: G. Opala


