
Do zap∏aty (suma kwot z kolumny 8) s∏ownie: ..............................................................................................................

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

OÊwiadczam, ˝e wy˝ej wymieniona kwota wynika z recept zrealizowanych zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu oznakowania i realizacji recept realizowanych w zwiàzku
z powodzià (Dz. U. Nr 86, poz. 946) podlegajàcych refundacji na podstawie art. 12 i 36 ustawy z dnia 11 sierpnia
2001 r. o szczególnych rozwiàzaniach prawnych zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia
2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

......................................................... .....................................................................
imi´, nazwisko i podpis w∏aÊciciela apteki imi´, nazwisko, podpis i piecz´ç kierownika apteki 

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

ObjaÊnienia

1 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´.

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

3 Tytu∏ kolumny 4 tabeli „Liczba pozycji leków” oznacza liczb´ przepisanych na recepcie i zrealizowanych w aptece pozycji
refundowanych leków, materia∏ów medycznych, preparatów diagnostycznych lub sprz´tu jednorazowego u˝ytku.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie sposobu i warunków przekazywania Êrodków finansowych przez Kas´ Chorych organom jedno-
stek samorzàdu terytorialnego oraz przez te organy — Êwiadczeniodawcom.

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierp-
nia 2001 r. o szczególnych rozwiàzaniach prawnych
zwiàzanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca
i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 84, poz. 907) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zarzàd Kasy Chorych, w terminie 3 dni robo-
czych od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, dokona
oceny sytuacji finansowej pod wzgl´dem mo˝liwoÊci
podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa w art. 13 ust. 1 usta-
wy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiàza-
niach prawnych zwiàzanych z usuwaniem skutków po-
wodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.

2. Kasy Chorych przekazujà w formie pisemnej in-
formacj´ o gotowoÊci podj´cia dzia∏aƒ, o których mo-
wa w ust. 1, wojewodom w∏aÊciwym dla terenów do-
tkni´tych powodzià, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak
ni˝ w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny.

3. Informacj´, o której mowa w ust. 2, wojewoda
przekazuje niezw∏ocznie:

1) zarzàdom jednostek samorzàdu terytorialnego
w∏aÊciwym dla terenu dotkni´tego powodzià,

2) organom administracji rzàdowej, wykonujàcym
uprawnienia organu, który utworzy∏ samodzielny
publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej, w rozumieniu
przepisów o zak∏adach opieki zdrowotnej, dla
Êwiadczeniodawców z terenów dotkni´tych powo-
dzià.

§ 2. 1. Âwiadczeniodawca, posiadajàcy zawartà
z Kasà Chorych umow´ na wykonywanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych, mo˝e wystàpiç w terminie do dnia 10
wrzeÊnia 2001 r. z wnioskiem o Êrodki finansowe na
usuwanie skutków zniszczeƒ zaistnia∏ych u Êwiadcze-
niodawcy.



2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, samo-
dzielny publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej wyst´puje
do:

1) zarzàdu w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorial-
nego — w przypadku zak∏adów, dla których jed-
nostka samorzàdu terytorialnego wykonuje
uprawnienia organu, który utworzy∏ zak∏ad, w rozu-
mieniu przepisów o zak∏adach opieki zdrowotnej,

2) zarzàdu województwa — w przypadku zak∏adów,
dla których uprawnienia, o których mowa w ust. 1,
wykonuje organ administracji rzàdowej.

3. Âwiadczeniodawca inny ni˝ wymieniony w ust. 2
sk∏ada wniosek do zarzàdu gminy, na obszarze której
znajduje si´ miejsce udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i siedzib´ Êwiadczeniodawcy,

2) nazwy Kas Chorych, z którymi Êwiadczeniodawca
zawar∏ umowy na wykonywanie Êwiadczeƒ zdro-
wotnych, i numery tych umów,

3) szacunek strat spowodowanych przez powódê
w obiektach i urzàdzeniach, wykorzystywanych
przez Êwiadczeniodawc´ przy udzielaniu Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, ze wskazaniem na stopieƒ
zniszczenia wyra˝ony w procentach,

4) okreÊlenie kwoty Êrodków finansowych niezb´d-
nych do odtworzenia obiektów i urzàdzeƒ, w celu
przywrócenia zdolnoÊci udzielania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych w dotychczasowym zakresie.

§ 3. Zarzàd w∏aÊciwej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego dokonuje weryfikacji wniosków pod wzgl´-
dem formalnym oraz pod wzgl´dem zgodnoÊci ze sta-
nem faktycznym i przekazuje je, w terminie 3 dni, wo-
jewodzie.

§ 4. 1. Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków
pod wzgl´dem prawid∏owoÊci:

1) szacunków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3,

2) okreÊlenia kwoty Êrodków finansowych, o których
mowa w § 2 ust. 4 pkt 4.

2. Po dokonaniu weryfikacji wojewoda przekazuje
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni,
zbiorcze zestawienie wniosków wraz z opinià uzasad-
niajàcà przyznanie Êrodków finansowych Êwiadczenio-
dawcom — Kasom Chorych, z którymi Êwiadczenio-
dawcy zawarli umowy na wykonywanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych.

§ 5. 1. Zarzàd w∏aÊciwej Kasy Chorych, po otrzyma-
niu zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 2, sprawdza,
czy dany Êwiadczeniodawca posiada aktualnà umow´
na udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych z Kasà Chorych.

2. Na podstawie zweryfikowanych zestawieƒ, rada
Kasy Chorych mo˝e podjàç uchwa∏´ w sprawie przeka-
zania okreÊlonych Êrodków finansowych w∏aÊciwej
jednostce samorzàdu terytorialnego.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, zarzàd Kasy
Chorych przekazuje, na podstawie umowy z organem,
o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, w terminie do dnia 15
paêdziernika 2001 r.

§ 6. Ârodki, o których mowa w § 5 ust. 3, zarzàd jed-
nostki samorzàdu terytorialnego przekazuje, na pod-
stawie umów, poszczególnym Êwiadczeniodawcom,
bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) ∏àcznà kwot´ Êrodków, o których mowa w § 5 ust. 3,

2) dane okreÊlone w § 2 ust. 4 pkt 3 i 4.

§ 7. ¸àczna kwota Êrodków uzyskanych przez
Êwiadczeniodawc´ na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia nie mo˝e przekroczyç zweryfikowanej przez wo-
jewod´, na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2, kwoty Êrodków
finansowych niezb´dnych do odtworzenia obiektów
i urzàdzeƒ, w celu przywrócenia zdolnoÊci udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych w dotychczasowym zakresie.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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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,


