
Art. 1. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym 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 i Nr 52, poz. 539) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 1a:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prawa wolnego wyboru Êwiadczeniodawcy
i kasy chorych,”
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b) w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) gwarancji paƒstwa.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Ubezpieczonymi na podstawie przepi-
sów ustawy sà osoby posiadajàce oby-
watelstwo polskie i zamieszkujàce na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemcy przebywajàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie wizy pobytowej z prawem do pra-
cy, karty sta∏ego pobytu lub karty czaso-
wego pobytu, je˝eli:

1) podlegajà obowiàzkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego,

2) ubezpieczajà si´ dobrowolnie.

2. Ubezpieczonymi na podstawie przepi-
sów ustawy sà tak˝e:

1) zamieszkujàcy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej cz∏onkowie rodzin
osób, o których mowa w ust. 1,

2) osoby posiadajàce obywatelstwo pol-
skie, niezamieszkujàce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà ob-
j´te ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26,
poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72,
poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118,
Nr 95, poz. 1041,  Nr 104, poz. 1104
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459 i Nr 72, poz. 748),

3) cudzoziemcy — studenci i s∏uchacze
studiów doktoranckich, którzy studiu-
jà w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) cudzoziemcy — cz∏onkowie zakonów
oraz alumni wy˝szych seminariów du-
chownych i teologicznych, postulanci,
nowicjusze i junioryÊci zakonów i ich
odpowiedniki przebywajàcy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy pobytowej oraz posia-
dajàcy kart´ sta∏ego pobytu lub kart´
czasowego pobytu.”;

3) w art. 4:

a) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „oraz nie przekraczaç
granic koniecznej potrzeby”,

b) w ust. 4 wyrazy „w art. 2 pkt 1 i 2” zast´puje si´
wyrazami „w art. 2 ust. 1 i 2”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kasa chorych, realizujàc swoje zadania,
wspó∏dzia∏a z innymi instytucjami dzia∏ajà-

cymi na rzecz ochrony zdrowia, instytucjami
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, organami jedno-
stek samorzàdu terytorialnego, administracji
rzàdowej, samorzàdami zawodów medycz-
nych oraz organizacji specjalnoÊci medycz-
nych i organizacjami Êwiadczeniodawców,
a tak˝e ze stowarzyszeniami i grupami samo-
pomocowymi tworzonymi w celu udzielania
pomocy osobom chorym lub promocji zdro-
wia.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kasa chorych nie mo˝e prowadziç zak∏adów
opieki zdrowotnej, nie mo˝e byç ich w∏aÊci-
cielem ani nie mo˝e posiadaç w jakiejkolwiek
formie praw w∏asnoÊci w stosunku do pod-
miotów prawnych prowadzàcych zak∏ady
opieki zdrowotnej i apteki, w szczególnoÊci
nie mo˝e byç akcjonariuszem lub udzia∏ow-
cem spó∏ek prowadzàcych zak∏ady opieki
zdrowotnej, akcjonariuszem lub udzia∏ow-
cem spó∏ek prowadzàcych obrót lekami.”,

e) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Kasa chorych mo˝e realizowaç zlecone i fi-
nansowane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia zadania z zakresu ochrony
zdrowia.

10. Zakres i zasady finansowania oraz tryb reali-
zowania zadaƒ, o których mowa w ust. 9,
okreÊla umowa pomi´dzy ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zdrowia i kasà chorych.”;

4) w art. 7:

a) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) osobie bezdomnej wychodzàcej z bezdom-
noÊci — rozumie si´ przez to osob´ realizu-
jàcà indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci w rozumieniu ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r.
Nr 72, poz. 748),”

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) inwalidzie wojennym — rozumie si´ przez
to osob´, o której mowa w art. 6—8 ustawy
z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r.
Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129,
poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r.
Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877),”

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) lecznictwie uzdrowiskowym — rozumie si´
przez to lecznictwo okreÊlone w ustawie



z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach
i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23,
poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1116 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268),”

d) po pkt 9a dodaje si´ pkt 9b w brzmieniu:

„9b) lekarzu wykonujàcym zawód poza zak∏a-
dem opieki zdrowotnej — rozumie si´ przez
to lekarza wykonujàcego indywidualnà
praktyk´ lekarskà, indywidualnà specjali-
stycznà praktyk´ lekarskà lub grupowà
praktyk´ lekarskà,”

e) w pkt 13 wyrazy „Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwe-
go do spraw pracy” oraz wyrazy „w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»” zast´puje si´ wyrazami „w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”,

f) w pkt 14 po wyrazach „w odr´bnych przepisach”
dodaje si´ wyrazy „oraz osob´ otrzymujàcà
emerytur´ lub rent´ z zagranicy”,

g) w pkt 21: 

— w zdaniu wst´pnym wyrazy „pozostajàce na
wy∏àcznym utrzymaniu ubezpieczonego
op∏acajàcego sk∏adk´” zast´puje si´ wyraza-
mi „niepodlegajàce ubezpieczeniu z innego
tytu∏u”,

— w lit. c) skreÊla si´ wyrazy „i nie obj´tych obo-
wiàzkiem ubezpieczenia”,

h) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) kasie chorych bez bli˝szego oznaczenia —
rozumie si´ przez to ka˝dà kas´ chorych,”

i) w pkt 23 po wyrazie „oraz” dodaje si´ wyrazy
„grupowà praktyk´ lekarskà, grupowà praktyk´
piel´gniarek, po∏o˝nych,”

j) w pkt 25 wyrazy „Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ
Zdrowotnych, o którym mowa w art. 151—151f”
zast´puje si´ wyrazami „Paƒstwowy Urzàd Nad-
zoru Ubezpieczeƒ okreÊlony w ustawie z dnia
28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685,
Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r.
Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819,
Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 424)”,

k) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) poziomie referencyjnym szpitali i oddzia-
∏ów — rozumie si´ przez to ich podzia∏ w za-
le˝noÊci od zakresu, rodzaju i jakoÊci udzie-
lanych Êwiadczeƒ zdrowotnych,”;

5) w art. 8: 

a) skreÊla si´ pkt 2,

b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) funkcjonariusze Biura Ochrony Rzàdu,”

c) w pkt 8 po wyrazie „senatorowie” dodaje si´ wy-
razy „pobierajàcy uposa˝enie poselskie albo se-
natorskie”,

d) w pkt 10 po wyrazach „uposa˝enie po zwolnie-
niu ze s∏u˝by” dodaje si´ wyrazy „lub Êwiadcze-
nie pieni´˝ne o takim samym charakterze”,

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) uczniowie oraz s∏uchacze zak∏adów kszta∏-
cenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oÊwiaty oraz dzieci przebywajà-
ce w placówkach pe∏niàcych funkcje reso-
cjalizacyjne, wychowawcze, opiekuƒcze lub
lecznicze, niepodlegajàcy ubezpieczeniu
z innego tytu∏u,”

f) po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a) dzieci do czasu rozpocz´cia realizacji obo-
wiàzku szkolnego, nieprzebywajàce w pla-
cówkach, o których mowa w pkt 11, nie-
podlegajàce ubezpieczeniu z innego tytu-
∏u, z zastrze˝eniem art. 15 pkt 2a,”

g) w pkt 12 wyrazy „nie pozostajàcy na wy∏àcznym
utrzymaniu osoby podlegajàcej ubezpieczeniu”
zast´puje si´ wyrazami „niepodlegajàcy ubez-
pieczeniu zdrowotnemu z innego tytu∏u, z wy∏à-
czeniem osób, o których mowa w art. 2 ust. 2
pkt 3”,

h) po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:

„12a) alumni wy˝szych seminariów duchow-
nych i teologicznych, postulanci, nowicju-
sze i junioryÊci zakonów m´skich i ˝eƒ-
skich i ich odpowiedniki,”

i) w pkt 16 po wyrazach „Êwiadczenie przedemery-
talne” dodaje si´ wyrazy „oraz osoby niepobie-
rajàce zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadcze-
nia przedemerytalnego z przyczyn okreÊlonych
w art. 27 ust. 1 pkt 3—5 i ust. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42,
poz. 475)”,

j) po pkt 17 dodaje si´ pkt 17a w brzmieniu:

„17a) osoby bezdomne wychodzàce z bezdom-
noÊci, nieobj´te ubezpieczeniem z innego
tytu∏u,”

k) w pkt 19 wyrazy „nie pozostajàce na wy∏àcznym
utrzymaniu osoby podlegajàcej ubezpieczeniu”
zast´puje si´ wyrazami „niepodlegajàce ubez-
pieczeniu zdrowotnemu z innego tytu∏u”,

l) po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) osoby uprawnione do Êwiadczeƒ alimen-
tacyjnych na podstawie ugody sàdowej
lub prawomocnego orzeczenia sàdu, je˝e-
li nie sà obj´te obowiàzkiem ubezpiecze-
nia zdrowotnego z innego tytu∏u,”

∏) skreÊla si´ pkt 21,
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m) po pkt 21 dodaje si´ pkt 22 w brzmieniu:

„22) pozostajàcy na wy∏àcznym utrzymaniu
i niepodlegajàcy ubezpieczeniu z innego ty-
tu∏u cz∏onkowie rodzin ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ˝o∏nierzy odbywajàcych s∏u˝b´
okresowà lub nadterminowà zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà.”;

6) w art. 8a:

a) skreÊla si´ ust. 6,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:

„8. Cz∏onek rodziny, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, mo˝e byç zg∏oszony tylko w jednej ka-
sie chorych.

9. W przypadku zg∏oszenia cz∏onka rodziny,
o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w wi´cej ni˝
jednej kasie chorych wa˝ne jest zg∏osze-
nie dokonane jako ostatnie. Przepis art. 16
ust. 13 stosuje si´ odpowiednio.”;

7) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstaw´ wymiaru sk∏adki op∏acanej przez:

1) osob´, o której mowa w ust. 1, stanowi
kwota deklarowanego miesi´cznego do-
chodu, nie ni˝sza jednak od kwoty odpo-
wiadajàcej przeci´tnemu wynagrodzeniu,

2) osob´, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3
i 4, stanowi kwota odpowiadajàca wyso-
koÊci zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecz-
nej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba, o której mowa w ust. 1, zostaje obj´-
ta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem
okreÊlonym w umowie zawartej przez t´ oso-
b´ z kasà chorych, a przestaje byç nim obj´-
ta z dniem rozwiàzania umowy lub po up∏y-
wie 30 dni nieprzerwanej zaleg∏oÊci w op∏a-
caniu sk∏adek, chyba ˝e zaleg∏oÊç nie prze-
kracza równowartoÊci miesi´cznej kwoty
sk∏adki.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. W kasach chorych nie mogà ubezpieczaç
si´ cudzoziemcy przebywajàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cu-
dzoziemcy zatrudnieni w obcych przed-
stawicielstwach dyplomatycznych, urz´-
dach konsularnych, misjach, misjach spe-
cjalnych lub mi´dzynarodowych instytu-
cjach, chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe
ratyfikowane przez Rzeczpospolità Polskà
stanowià inaczej, z zastrze˝eniem art. 2.”;

9) w art. 11:

a) po wyrazie „rolników” dodaje si´ przecinek i wy-
razy „z zastrze˝eniem ust. 2”,

b) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Je˝eli pracownik korzysta z urlopu bezp∏at-
nego, obowiàzek ubezpieczenia zdrowotne-
go wygasa po up∏ywie 30 dni od dnia rozpo-
cz´cia urlopu.

3. Po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 2, pracownik mo˝e ubezpieczyç si´ na
zasadach okreÊlonych w art. 9.”;

10) w art. 14 w ust. 2 po wyrazach „uposa˝enie po
zwolnieniu ze s∏u˝by” dodaje si´ wyrazy „lub
Êwiadczenie pieni´˝ne o takim samym charakte-
rze”;

11) w art. 15:

a) w pkt 2 wyrazy „opiekuƒczo-wychowawczej, re-
socjalizacyjnej” zast´puje si´ wyrazami „pe∏nià-
cej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuƒcze lub lecznicze”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a —
powstaje z dniem uznania przez oÊrodek
pomocy spo∏ecznej koniecznoÊci i zasadno-
Êci obj´cia ubezpieczeniem, a wygasa
z dniem uznania, ̋ e usta∏a koniecznoÊç i za-
sadnoÊç obj´cia ubezpieczeniem, nie póê-
niej jednak ni˝ z dniem, w którym dziecko
rozpoczyna realizacj´ obowiàzku szkolne-
go; oÊrodek pomocy spo∏ecznej mo˝e od-
mówiç uznania koniecznoÊci i zasadnoÊci
obj´cia ubezpieczeniem lub uznaç, ˝e usta-
∏a koniecznoÊç i zasadnoÊç obj´cia ubezpie-
czeniem dziecka spe∏niajàcego przes∏anki
okreÊlone w art. 8 pkt 11a, wy∏àcznie je˝eli
na podstawie wywiadu rodzinnego (Êrodo-
wiskowego) stwierdzi, i˝ warunki material-
ne opiekunów prawnych lub faktycznych
dziecka umo˝liwiajà jego ubezpieczenie
w trybie art. 9,”

c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) osób wymienionych w art. 8 pkt 12a — po-
wstaje z dniem przyj´cia do wy˝szego se-
minarium duchownego albo teologicznego
lub do postulatu albo jego odpowiedników,
a wygasa z dniem ukoƒczenia 25 roku ˝ycia
albo wystàpienia z wy˝szego seminarium
duchownego albo teologicznego lub zako-
nu albo jego odpowiedników,”

d) w pkt 6 po wyrazie „pobierania” dodaje si´ prze-
cinek i wyrazy „a w przypadku osób niepobiera-
jàcych zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadcze-
nia przedemerytalnego z przyczyn, o których
mowa w art. 8 pkt 16 — obejmuje okres od dnia
zarejestrowania si´ w urz´dzie pracy do dnia
przyznania prawa do zasi∏ku przedemerytalnego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego”,

e) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) osób bezdomnych wychodzàcych z bez-
domnoÊci — powstaje po up∏ywie 30 dni od
dnia rozpocz´cia realizacji indywidualnego
programu wychodzenia z bezdomnoÊci,
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a wygasa z dniem zakoƒczenia realizacji
programu lub zaprzestania realizacji pro-
gramu w rozumieniu przepisów o pomocy
spo∏ecznej,”

f) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 19a —
powstaje z dniem zawarcia ugody sàdowej
lub zasàdzenia Êwiadczenia alimentacyjne-
go, a wygasa w dniu, w którym nale˝noÊci
z tytu∏u alimentów przestanà byç wymagal-
ne,”

g) skreÊla si´ pkt 10,

h) po pkt 10 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) osób wymienionych w art. 8 pkt 22 — po-
wstaje z dniem zaistnienia okreÊlonych
w tym przepisie warunków, a wygasa
z dniem ich ustania.”;

12) w art. 16:

a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrze˝eniem ust. 11”
dodaje si´ wyrazy „i art. 25 ust. 5 i 6”,

b) w ust. 3 wyrazy „lub inna w∏aÊciwa instytucja
emerytalno-rentowa” zast´puje si´ wyrazami
„ , inna w∏aÊciwa instytucja emerytalno-rentowa
lub bank dokonujàcy wyp∏aty emerytury lub ren-
ty z zagranicy” oraz dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Osoby pobierajàce uposa˝enie w stanie
spoczynku lub uposa˝enie rodzinne, a tak˝e
osoby pobierajàce uposa˝enie po zwolnieniu
ze s∏u˝by lub Êwiadczenie pieni´˝ne o takim
samym charakterze zg∏asza do ubezpiecze-
nia wyp∏acajàcy uposa˝enie lub Êwiadcze-
nie.”,

c) w ust. 4 wyrazy „opiekuƒczo-wychowawcze, re-
socjalizacyjne” zast´puje si´ wyrazami „pe∏nià-
ce funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opie-
kuƒcze lub lecznicze”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a,
zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego
oÊrodek pomocy spo∏ecznej, z w∏asnej ini-
cjatywy, na wniosek opiekuna prawnego
lub faktycznego dziecka lub na wniosek in-
nej osoby.

4b. Osoby wymienione w art. 8 pkt 12a zg∏asza
do ubezpieczenia zdrowotnego odpowied-
nio wy˝sze seminarium duchowne albo
teologiczne lub zakon albo jego odpowied-
nik.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Bezrobotnych oraz osoby, o których mowa
w art. 8 pkt 16, zg∏asza do ubezpieczenia
zdrowotnego urzàd pracy.”,

f) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 17a zg∏asza
do ubezpieczenia zdrowotnego oÊrodek po-

mocy spo∏ecznej realizujàcy indywidualny
program wychodzenia z bezdomnoÊci.

8b. Kombatantów, o których mowa w art. 8
pkt 18, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotne-
go Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.”,

g) po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Osoby wymienione w art. 8 pkt 22 zg∏asza
do ubezpieczenia zdrowotnego organ woj-
skowy wyp∏acajàcy uposa˝enie ˝o∏nierzowi
zawodowemu lub ˝o∏nierzowi odbywajàce-
mu s∏u˝b´ okresowà lub nadterminowà za-
sadniczà s∏u˝b´ wojskowà.”,

h) w ust. 10 wyrazy „ust. 1—9” zast´puje si´ wyra-
zami „ust. 1—9a”,

i) ust. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

„12. Osoby, o których mowa w ust. 1—9, sk∏ada-
jà wniosek o ubezpieczenie w innej kasie
chorych za poÊrednictwem p∏atnika ich
sk∏adki. P∏atnik przekazuje wniosek do 15
dnia nast´pnego miesiàca do wskazanej ka-
sy chorych.

13. Kasa chorych, do której skierowany zosta∏
wniosek, ubezpiecza wnioskodawc´ od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym wniosek zosta∏ prze-
kazany, i w terminie 7 dni od dnia obj´cia
ubezpieczeniem zawiadamia o tym:

1) ubezpieczonego,

2) p∏atnika, który przekaza∏ wniosek,

3) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo
Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego,

4) kas´ chorych, której cz∏onkiem by∏ wnio-
skodawca.”,

j) po ust. 13 dodaje si´ ust. 14 i 15 w brzmieniu:

„14. Osoby, o których mowa w ust. 10, sk∏adajà
wniosek o ubezpieczenie w innej kasie cho-
rych do tej kasy chorych. Przepis ust. 13 sto-
suje si´ odpowiednio.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku
o ubezpieczenie w innej kasie chorych,
z uwzgl´dnieniem informacji kasy chorych,
w której wnioskodawca jest ubezpieczony,
o wnioskodawcy oraz o cz∏onkach rodziny
wnioskodawcy obj´tych ubezpieczeniem,
a tak˝e wzór zawiadomienia o obj´ciu ubez-
pieczeniem.”;

13) w art. 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kart´ ubezpieczenia stosuje si´ tak˝e do po-
twierdzania wykonania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych poprzez nadanie ka˝demu jednostko-
wemu Êwiadczeniu niepowtarzalnego nu-
meru uzyskanego z karty ubezpieczenia,
zwanego «numerem autoryzacji».”,
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b) w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) dat´ obj´cia ubezpieczeniem,

5) rodzaj uprawnieƒ dodatkowych, o których
mowa w art. 141a ust. 2 pkt 9.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia tworzy
centralnà baz´ osób ubezpieczonych,
w szczególnoÊci w celu:

1) potwierdzenia prawa do Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia zdrowotnego,

2) kontroli wydanych kart ubezpieczenia,

3) ustalenia danych o osobach ubezpieczo-
nych w ka˝dej kasie chorych niezb´d-
nych do okreÊlenia wyrównania finanso-
wego.

6b. W centralnej bazie osób ubezpieczonych
przetwarzane sà dane, o których mowa
w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5.”,

d) w ust. 7 wyraz „formy karty ubezpieczenia” za-
st´puje si´ wyrazami „formy i wzory oraz spo-
sób zg∏aszania wydanych kart ubezpieczenia do
centralnej bazy ubezpieczonych”;

14) w art. 19:

a) wyrazy „7,75%” zast´puje si´ wyrazami „9%”,

b) wyrazy „art. 20 i art. 169g” zast´puje si´ wyraza-
mi „art. 20, 22a i 169g”;

15) w art. 20 po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne osób
wymienionych w art. 8 pkt 22 ustalana jest
w wysokoÊci wynikajàcej z art. 19 od podsta-
wy wymiaru sk∏adki, jakà nale˝a∏oby zgodnie
z ust. 1 pobraç i odprowadziç za ˝o∏nierza za-
wodowego lub ˝o∏nierza odbywajàcego
s∏u˝b´ okresowà lub nadterminowà zasadni-
czà s∏u˝b´ wojskowà.”;

16) w art. 21:

a) w ust. 2 po wyrazach „2c” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „2d”,

b) w ust. 2c po wyrazie „chorobowe” dodaje si´
wyrazy „finansowanych przez ubezpieczonych
nieb´dàcych p∏atnikami sk∏adek”,

c) po ust. 2c dodaje si´ ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Podstaw´ wymiaru sk∏adek dla funkcjona-
riuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej pe∏nià-
cych s∏u˝b´ kandydackà stanowi kwota od-
powiadajàca wysokoÊci najni˝szego wyna-
grodzenia.”,

d) w ust. 3:

— w pkt 2 po wyrazach „rycza∏tu energetyczne-
go” dodaje si´ przecinek i wyrazy „ekwiwa-
lentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏at-
nego w´gla oraz deputatu w´glowego albo
kwota uposa˝enia pobieranego w stanie spo-

czynku lub uposa˝enia rodzinnego, kwota
uposa˝enia pobieranego po zwolnieniu ze
s∏u˝by lub Êwiadczenia pieni´˝nego o takim
samym charakterze”,

— w pkt 3 wyrazy „art. 8 pkt 11 i 12” zast´puje
si´ wyrazami „art. 8 pkt 11—12”,

— w pkt 6 po wyrazach „Êwiadczenia przedeme-
rytalnego” dodaje si´ przecinek i wyrazy
„a w przypadku niepobierania zasi∏ku przed-
emerytalnego lub Êwiadczenia przedemery-
talnego — kwota odpowiadajàca wysokoÊci
zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecznej”,

— w pkt 8 wyrazy „art. 8 pkt 18” zast´puje si´
wyrazami „art. 8 pkt 17a i 18”,

— w pkt 9 po wyrazach „zasi∏ku wychowawcze-
go” dodaje si´ przecinek i wyrazy „a w przy-
padku niepobierania zasi∏ku — kwota odpo-
wiadajàca wysokoÊci zasi∏ku sta∏ego z pomo-
cy spo∏ecznej”,

— pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) osób wymienionych w art. 8 pkt 19a —
jest kwota odpowiadajàca kwocie ali-
mentów nie wy˝szej jednak od wysoko-
Êci zasi∏ku sta∏ego z pomocy spo∏ecz-
nej.”,

e) w ust. 3a po wyrazach „art. 8 pkt 1 lit. f)” dodaje
si´ wyrazy „oraz pkt 12a”,

f) w ust. 4 po wyrazach „tryb ich op∏acania” doda-
je si´ przecinek i wyrazy „z uwzgl´dnieniem
okresu op∏acania sk∏adek ustalonego w art. 25
ust. 5”;

17) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Je˝eli spe∏nione sà przes∏anki do obj´-
cia obowiàzkiem ubezpieczenia, o któ-
rym mowa w art. 8, z wi´cej ni˝ jedne-
go tytu∏u, sk∏adka na ubezpieczenie
zdrowotne op∏acana jest z ka˝dego
z tych tytu∏ów odr´bnie, z zastrze˝e-
niem ust. 3—7.

2. Je˝eli ubezpieczony uzyskuje przycho-
dy z wi´cej ni˝ jednego êród∏a w ramach
takiego samego tytu∏u do obj´cia obo-
wiàzkiem ubezpieczenia, o którym mo-
wa w art. 8, sk∏adka na ubezpieczenie
zdrowotne jest op∏acana od ka˝dego ze
êróde∏ przychodów.

3. W przypadku zbiegu tytu∏ów do obj´cia
obowiàzkiem ubezpieczenia, o którym
mowa w art. 8, sk∏adka finansowana
z bud˝etu paƒstwa jest op∏acana tylko
wtedy, gdy nie ma innej podstawy do
obj´cia obowiàzkiem ubezpieczenia.
W przypadku zbiegu tytu∏ów do obj´cia
obowiàzkiem ubezpieczenia, gdy w ka˝-
dym z tych tytu∏ów sk∏adka jest finanso-
wana z bud˝etu paƒstwa, sk∏adka jest
op∏acana wy∏àcznie z pierwszego zg∏o-
szonego tytu∏u do obj´cia obowiàzkiem
ubezpieczenia.
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4. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne
nie jest op∏acana od dodatkowych przy-
chodów z dzia∏alnoÊci pozarolniczej
przez osoby, których Êwiadczenie eme-
rytalne lub rentowe nie przekracza mie-
si´cznie kwoty najni˝szego wynagro-
dzenia, w przypadku gdy osoby te:

1) uzyskujà dodatkowe przychody z tej
dzia∏alnoÊci w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej miesi´cznie 50% kwoty naj-
ni˝szej emerytury,

2) op∏acajà podatek dochodowy w for-
mie karty podatkowej.

5. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne
nie jest op∏acana przez osoby zaliczone
do umiarkowanego lub znacznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci, od dodatko-
wych przychodów z prowadzonej przez
te osoby dzia∏alnoÊci pozarolniczej, je-
˝eli osoby te:

1) uzyskujà przychody z tej dzia∏alnoÊci,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej mie-
si´cznie 50% kwoty najni˝szej emery-
tury,

2) op∏acajà podatek dochodowy w for-
mie karty podatkowej.

6. Je˝eli dzia∏alnoÊç pozarolnicza stanowi
jedyne êród∏o przychodu osób, o któ-
rych mowa w ust. 5, sk∏adka op∏acana
jest w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kwoty nale˝nej zaliczki na podatek do-
chodowy od osób fizycznych.

7. Osoba duchowna, która nie jest podat-
nikiem podatku rycza∏towego, a jedy-
nym jej êród∏em przychodu jest zatrud-
nienie, op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenie
zdrowotne wy∏àcznie z tytu∏u zatrudnie-
nia.”;

18) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. W przypadku gdy sk∏adka na ubezpie-
czenie zdrowotne obliczona przez
p∏atnika, o którym mowa w art. 24
ust. 1—8, zgodnie z przepisami
art. 19—22, jest wy˝sza od zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych obliczonej przez tego p∏atnika
zgodnie z przepisami ustawy, o której
mowa w art. 30 ust. 1, sk∏adk´ obliczo-
nà za poszczególne miesiàce obni˝a
si´ do wysokoÊci tej zaliczki.

2. Je˝eli podstaw´ obliczenia sk∏adki na
ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

1) przychód ubezpieczonego wolny
od podatku dochodowego na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy,
o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1,
od którego p∏atnik nie oblicza zalicz-
ki na ten podatek,

2) przychód ubezpieczonego wolny
od podatku dochodowego na pod-

stawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy,
o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1,
od którego p∏atnik nie oblicza zalicz-
ki na ten podatek, w stosunku do
ubezpieczonych, o których mowa
w art. 8 pkt 1,

3) kwota stanowiàca równowartoÊç
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop
wypoczynkowy, przys∏ugujàca na
podstawie odr´bnych przepisów
osobom, o których mowa w art. 18
ust. 12 ustawy wymienionej w art. 7
pkt 18, 

sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne
p∏atnik oblicza zgodnie z przepisami
art. 19—22; w tym przypadku przepis
ust. 1 nie ma zastosowania.

3. P∏atnik sk∏adek przekazuje, w termi-
nie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, do
w∏aÊciwej kasy chorych zestawienie
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
pobranych z uwzgl´dnieniem obni˝e-
nia okreÊlonego w ust. 1, zawierajàce
informacj´ o wysokoÊci tych sk∏adek,
je˝eli by∏y ustalane zgodnie z przepi-
sami niniejszego rozdzia∏u.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3,
powinno zawieraç ponadto: imi´, na-
zwisko, adres zamieszkania, numer
PESEL oraz numer NIP ubezpieczone-
go, a w przypadku braku tych nume-
rów — rodzaj i numer dowodu to˝sa-
moÊci, a tak˝e nazw´, adres siedziby,
numer NIP oraz numer REGON p∏atni-
ka sk∏adek.”;

19) w art. 24:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , pobierajàcà upo-
sa˝enie w stanie spoczynku lub uposa˝enie ro-
dzinne albo uposa˝enie po zwolnieniu ze s∏u˝-
by”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za funkcjonariuszy, o których mowa w
art. 21 ust. 2d, sk∏adk´ oblicza, finansuje ze
Êrodków w∏asnych i odprowadza szko∏a
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.”,

c) w ust. 6 wyrazy „albo inna instytucja emerytal-
no-rentowa wyp∏acajàca emerytur´ lub rent´”
zast´puje si´ wyrazami „ , inna instytucja eme-
rytalno-rentowa wyp∏acajàca emerytur´ lub ren-
t´ albo bank dokonujàcy wyp∏aty emerytury lub
renty z zagranicy”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Za osob´ pobierajàcà uposa˝enie w stanie
spoczynku lub uposa˝enie rodzinne, uposa-
˝enie po zwolnieniu ze s∏u˝by lub Êwiadcze-
nie pieni´˝ne o takim samym charakterze
sk∏adk´ jako p∏atnik oblicza, pobiera z do-
chodu ubezpieczonego i odprowadza wy-
p∏acajàcy to uposa˝enie lub Êwiadczenie.”,
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e) po ust. 10 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Za osoby, o których mowa w art. 8 pkt 22,
sk∏adk´ op∏aca organ wojskowy wyp∏acajà-
cy uposa˝enie ˝o∏nierzowi zawodowemu
lub ˝o∏nierzowi odbywajàcemu s∏u˝b´
okresowà lub nadterminowà zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà.”;

20) w art. 25:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 po wyrazach „dzia∏y specjalne” doda-
je si´ wyrazy „produkcji rolnej”, a wyrazy
„z zastrze˝eniem art. 16 ust. 9” zast´puje si´
wyrazami „z zastrze˝eniem ust. 5 i 6 oraz art.
16 ust. 9”,

— w pkt 2 po wyrazie „zasi∏ku” dodaje si´ wyra-
zy „oraz osób niepobierajàcych zasi∏ku przed-
emerytalnego lub Êwiadczenia przedemery-
talnego z przyczyn, o których mowa w art. 8
pkt 16,”

— w pkt 3 wyrazy „osób pobierajàcych zasi∏ek
wychowawczy” zast´puje si´ wyrazami
„osób korzystajàcych z urlopu wychowaw-
czego”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 17a,
op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej reali-
zujàcy indywidualny program wycho-
dzenia z bezdomnoÊci,”

— w pkt 5 wyrazy „opiekuƒczo-wychowawczej,
resocjalizacyjnej” zast´puje si´ wyrazami
„pe∏niàcej funkcje resocjalizacyjne, wycho-
wawcze, opiekuƒcze lub lecznicze”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) dzieci, o których mowa w art. 8 pkt 11a,
op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej,

5b) osób, o których mowa w art. 8 pkt 19a,
op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej,”

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) osób, o których mowa w art. 2 ust. 2
pkt 3, je˝eli zosta∏y uznane za osoby po-
chodzenia polskiego w rozumieniu prze-
pisów o repatriacji, op∏aca szko∏a wy˝sza
lub jednostka organizacyjna prowadzàca
studia doktoranckie, w której osoby te
odbywajà studia, je˝eli nie podlegajà one
obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotne-
go z innego tytu∏u,”

b) w ust. 3 po wyrazach „ubezpieczenie zdrowotne
duchownych” dodaje si´ wyrazy „oraz alum-
nów wy˝szych seminariów duchownych i teolo-
gicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów
i ich odpowiedników”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Sk∏adka na ubezpieczenie zdrowotne osób,
o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. b), op∏aca-
na jest od pierwszego dnia miesiàca, w któ-
rym z∏o˝ono zg∏oszenie do ubezpieczenia

w trybie przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym rolników, do ostatniego dnia miesiàca,
w którym usta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce
podleganie ubezpieczeniu.

6. Nieop∏acenie sk∏adki ze wzgl´du na brak
zg∏oszenia uwa˝a si´ za nieop∏acenie sk∏adki
przez obowiàzanego ubezpieczonego w ro-
zumieniu art. 51 ust. 2. W razie póêniejszego
op∏acenia zaleg∏ych sk∏adek wraz z odsetka-
mi przez ubezpieczonego z w∏asnych Êrod-
ków, w wysokoÊci ustalonej na jego wniosek
przez Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego, ubezpieczony mo˝e ubiegaç si´
o zwrot kosztów Êwiadczeƒ zdrowotnych
w trybie okreÊlonym w art. 51 ust. 4.”;

21) w art. 26:

a) w ust. 3:

— w pkt 1 wyrazy „pkt 2—19 i 21” zast´puje si´
wyrazami „pkt 2—19a i 22”,

— w pkt 3 wyrazy „pkt 2—7 i 10” zast´puje si´
wyrazami „pkt 2—7, 10 i 22”,

b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych i”, a wyraz „przekazujà” zast´puje
si´ wyrazem „przekazuje”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazu-
je do kas chorych pobrane sk∏adki na ubez-
pieczenie zdrowotne i nale˝noÊci pochodne
od sk∏adek niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w ciàgu 3 dni roboczych od dnia ich wp∏y-
wu na rachunek, o którym mowa w ust. 1a.

4b. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazu-
je do kas chorych i ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia informacje o ubezpieczo-
nych, o których mowa w art. 141a ust. 2
pkt 1—6, i przekazanych za nich sk∏adkach
na ubezpieczenie zdrowotne i odsetkach za
zw∏ok´, nie póêniej ni˝ w ciàgu 15 dni robo-
czych od dnia wp∏ywu sk∏adek i odsetek
oraz dokumentów umo˝liwiajàcych roz-
dzielenie sk∏adek na poszczególnych ubez-
pieczonych.

4c. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres oraz sposób przekazywania kasom
chorych, przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych i Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego, danych dotyczàcych osób ob-
j´tych ubezpieczeniem zdrowotnym i p∏at-
ników sk∏adek.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazu-
je kasom chorych i ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zdrowia informacje, o których
mowa w art. 141a ust. 2 pkt 1—6, po prze-
prowadzeniu ich weryfikacji, polegajàcej na
stwierdzeniu ich zgodnoÊci z danymi obj´-
tymi ewidencjà PESEL oraz na naniesieniu
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niezb´dnych korekt w przypadku ich nie-
zgodnoÊci.

5b. Rada Ministrów, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, terminy, zakres i tryb
weryfikacji informacji o ubezpieczonych,
o której mowa w ust. 5a, oraz sposób post´-
powania Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych w razie stwierdzenia ich niezgodno-
Êci.”;

22) art. 26a otrzymuje brzmienie:

„Art. 26a. Koszty poboru i ewidencjonowania sk∏a-
dek na ubezpieczenie zdrowotne potrà-
cane sà przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych w wysokoÊci 0,5% oraz przez
Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego w wysokoÊci 0,25% kwoty tej cz´-
Êci sk∏adek przekazanych do kas cho-
rych, które przypisane sà do konkretne-
go ubezpieczonego.”;

23) po art. 26a dodaje si´ art. 26b w brzmieniu:

„Art. 26b. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, odr´bny tryb okreÊlania pod-
stawy wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne, sposób zg∏aszania do ubez-
pieczenia zdrowotnego oraz op∏acania
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, ze
wzgl´du na zasady obronnoÊci lub bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, zgodnie z art. 24
ust. 1.”;

24) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot nadp∏aconej sk∏adki nast´puje na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.”;

25) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sk∏adka na powszechne ubezpieczenie zdro-
wotne podlega odliczeniu:

1) od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych — na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104,
poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,  poz. 764
i Nr 74, poz. 784),

2) od zrycza∏towanego podatku dochodowe-
go z tytu∏u dochodów osiàganych przez
osoby fizyczne prowadzàce pozarolniczà
dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz przez osoby
duchowne — na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiàganych przez
osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930,

z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784).”,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i 2”, a wyraz „gmin”
zast´puje si´ wyrazami „jednostek samorzàdu
terytorialnego”;

26) w art. 31 w ust. 2:

a) w pkt 6 po wyrazie „po∏ogu” dodaje si´ wyrazy
„i karmienia piersià niemowlàt,”, a po wyrazie
„noworodkiem” dodaje si´ wyrazy „oraz wst´p-
nà ocen´ stanu zdrowia i rozwoju niemowl´cia”,

b) w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) Êwiadczenia w Êrodowisku nauczania i wy-
chowania.”;

27) w art. 31a w ust. 1 w pkt 6, w art. 31b w ust. 2
w pkt 1, w art. 69c w ust. 2, w art. 78 w ust. 3,
w art. 151 w ust. 2 i 3 oraz w art. 165 w ust. 3 u˝yte
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw zdrowia”;

28) w art. 31a:

a) w ust. 1:

— w pkt 2 po wyrazach „kontynuowaniem na-
uki” dodaje si´ przecinek i wyrazy „w tym
w placówkach, o których mowa w art. 8
pkt 11”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) szczepienia ochronne inne ni˝ wynikajàce
z odr´bnych przepisów, z zastrze˝eniem
ust. 1a,”

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Êwiadczenia zdrowotne, leki i lecznicze
Êrodki techniczne finansowane z bud˝etu
paƒstwa.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Szczepionki stosowane przy wykonywaniu
szczepieƒ ochronnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa. Minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób nabywania szczepionek w celu wyko-
nywania szczepieƒ ochronnych, z zachowa-
niem zasad celowoÊci i gospodarnoÊci.”,

c) w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Koszty tych Êwiadczeƒ oraz koszty transpor-
tu ubezpieczonego za granic´ i transportu do
kraju sà finansowane z bud˝etu paƒstwa.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ubezpieczony skierowany do zak∏adu opie-
kuƒczo–leczniczego lub piel´gnacyjno–opie-
kuƒczego ponosi odp∏atnoÊç za pobyt i wy-
˝ywienie, ustalonà na podstawie odr´bnych
przepisów.”,



e) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb kierowania ubezpieczonych
na leczenie lub badania diagnostyczne poza
granicami kraju, a tak˝e sposób pokrywania
kosztów tych Êwiadczeƒ oraz kosztów trans-
portu ubezpieczonego za granic´ i transpor-
tu do kraju.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
i Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz Êwiadczeƒ zdrowotnych, leków
i leczniczych Êrodków technicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 7, uwzgl´dniajàc:

a) szczególnie wysokie koszty,

b) wymagania dotyczàce szczególnych
kwalifikacji personelu,

c) koniecznoÊç u˝ycia specjalistycznej
aparatury lub technologii medycznej, 

2) tryb nabywania oraz przekazywania
Êwiadczeniodawcom leków i leczniczych
Êrodków technicznych w drodze ich zamó-
wienia wspólnego oraz tryb przekazywa-
nia Êrodków publicznych na zakup leków
i leczniczych Êrodków technicznych.”;

29) w art. 31a w ust. 2, w art. 31c w ust. 4, w art. 37
w ust. 5, w art. 38 w ust. 6 i 7, w art. 39 w ust. 2,
w art. 48 w ust. 5 i 6, w art. 55a w ust. 2, w art. 59
w ust. 3, w art. 59a w ust. 8, w art. 166 w ust. 2 oraz
w art. 167 w ust. 8 u˝yte w ró˝nych przypadkach
wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia”;

30) w art. 31b:

a) w ust. 1:

— pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3) prowadzenie badaƒ profilaktycznych,
w tym promocji zdrowia oraz profilaktyki
stomatologicznej dzieci i m∏odzie˝y do
ukoƒczenia 18 roku ˝ycia,

4) prowadzenie badaƒ profilaktycznych,
w tym profilaktyki stomatologicznej u ko-
biet w cià˝y,”

— w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) wykonywanie badaƒ z zakresu medycyny
sportowej u dzieci i m∏odzie˝y do ukoƒcze-
nia 21 roku ˝ycia, uprawiajàcych sport
amatorski.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw

oÊwiaty i wychowania, po zasi´gni´ciu opi-
nii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Ra-
dy Piel´gniarek i Po∏o˝nych, uwzgl´dniajàc
szczególnà rol´ profilaktyki, w tym promocji
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
w odniesieniu do Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych,
w szczególnoÊci badaƒ przesiewowych wraz
z okresami, w których te badania sà przepro-
wadzane.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
sady kwalifikacji do poszczególnych dyscy-
plin sportu, zakres koniecznych badaƒ lekar-
skich oraz ich cz´stotliwoÊç w stosunku do
dzieci i m∏odzie˝y, o których mowa w ust. 1
pkt 6.”;

31) w art. 31c:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpital-
nego na podstawie skierowania lekarza lub
felczera, je˝eli cel leczenia nie mo˝e byç osià-
gni´ty przez leczenie ambulatoryjne, z za-
strze˝eniem art. 58 ust. 3.

2. Ubezpieczony ma prawo do wyboru szpitala
spoÊród szpitali, które zawar∏y umow´ z ka-
sà chorych.”,

b) skreÊla si´ ust. 3,

c) w ust. 4 po wyrazie „szpitali” dodaje si´ wyrazy
„i oddzia∏ów”;

32) w art. 31e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ubezpieczony ma prawo do bezp∏atnych
podstawowych Êwiadczeƒ zdrowotnych le-
karza stomatologa oraz podstawowych ma-
teria∏ów stomatologicznych stosowanych
przy udzielaniu tych Êwiadczeƒ, z zastrze˝e-
niem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dzieci i m∏odzie˝ do ukoƒczenia 18 roku ˝y-
cia oraz kobiety w cià˝y i w okresie po∏ogu
majà prawo do bezp∏atnych dodatkowych
Êwiadczeƒ zdrowotnych lekarza stomatolo-
ga oraz materia∏ów stosowanych przy
udzielaniu tych Êwiadczeƒ.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, nie rza-
dziej ni˝ raz na dwa lata, w drodze rozporzà-
dzenia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, okreÊli wykaz podstawowych
Êwiadczeƒ lekarza stomatologa oraz podsta-
wowych materia∏ów stomatologicznych.”,

d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,

Dziennik Ustaw Nr 88 — 6398 — Poz. 961



okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz do-
datkowych Êwiadczeƒ stomatologicznych
i materia∏ów stomatologicznych oraz rodzaj
dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia
do tych Êwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc szczegól-
ne potrzeby zdrowotne osób, o których mo-
wa w ust. 1a.”;

33) art. 31f otrzymuje brzmienie:

„Art. 31f. 1. Ubezpieczony ma prawo do Êwiadczeƒ
z zakresu badaƒ diagnostycznych,
w tym analityki medycznej, wykony-
wanych na podstawie skierowania le-
karza lub felczera ubezpieczenia zdro-
wotnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz badaƒ diagnostycznych
niezb´dnych przy udzielaniu Êwiad-
czeƒ zdrowotnych w dzia∏alnoÊci pod-
stawowej oraz przy udzielaniu specja-
listycznych Êwiadczeƒ zdrowotnych.”;

34) po art. 31f dodaje si´ art. 31g w brzmieniu:

„Art. 31g. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia zdrowotnego
udzielanych mieszkaƒcom domów po-
mocy spo∏ecznej oraz placówek opie-
kuƒczo–wychowawczych na terenie tych
domów i placówek, a tak˝e warunki do-
st´pu do tych Êwiadczeƒ.”;

35) w art. 36 po wyrazach „materia∏y medyczne” doda-
je si´ wyrazy „niezb´dne do udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych”;

36) w art. 37:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministrom Obrony Narodowej
oraz Spraw Wewn´trznych i Administracji” za-
st´puje si´ wyrazami „Ministrowi Obrony Naro-
dowej oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych” i skreÊla si´ wyrazy „ , a tak˝e
aptekach zak∏adowych przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego «Polskie Koleje Paƒstwowe» ”,

b) w ust. 5 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wykaz leków, które mogà byç traktowane
jak surowce farmaceutyczne przy sporzà-
dzaniu leków recepturowych,”; 

37) w art. 39:

a) w ust. 1 po wyrazie „leki” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „artyku∏y sanitarne”,

b) w ust. 2 po wyrazie „leków” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „artyku∏ów sanitarnych”;

38) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Ubezpieczonym b´dàcym zas∏u˝onymi
honorowymi dawcami krwi przys∏ugu-

je na podstawie wystawionej przez le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego
bezp∏atne zaopatrzenie w leki obj´te
wykazami leków podstawowych i uzu-
pe∏niajàcych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz leków, które zas∏u˝ony
honorowy dawca krwi mo˝e stosowaç
w zwiàzku z oddaniem krwi dla celów
leczniczo–zapobiegawczych.”;

39) w art. 44: 

a) w ust. 2 po wyrazach „w leki” dodaje si´ wyrazy
„po przed∏o˝eniu recepty oraz leki dopuszczone
do wydawania bez recepty w iloÊci jednego opa-
kowania, uj´te w Rejestrze Ârodków Farmaceu-
tycznych i Materia∏ów Medycznych, o którym
mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 paêdziernika
1991 r. o Êrodkach farmaceutycznych, materia-
∏ach medycznych, aptekach, hurtowniach i In-
spekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452,
z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43,
poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056 i Nr 120,
poz. 1268), dopuszczone do obrotu w Polsce,
oznaczone symbolami <<Rp>> i <<Rp•>>”,

b) w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Osoba realizujàca recepty obowiàzana jest oka-
zaç dokument osoby uprawnionej potwierdzajà-
cy jej uprawnienie.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Recepty dla osób uprawnionych, o których
mowa w ust. 1 i 2, sà wystawiane w dwóch
egzemplarzach, które sà przekazywane do
apteki.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
i Naczelnej Rady Aptekarskiej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wzór recepty, o której
mowa w ust. 4, rodzaj i numer dokumentu
uprawniajàcego, sposób zaopatrywania,
przechowywania i rozliczania recept oraz
kontroli ich wystawiania i realizacji.”;

40) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. Bezp∏atne zaopatrzenie w leki, o którym
mowa w art. 43 i 44 ust. 1, przys∏uguje
do wysokoÊci limitu, o którym mowa
w art. 59a ust. 2.”;

41) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. Zaopatrzenie w przedmioty ortope-
dyczne, Êrodki pomocnicze i lecznicze
Êrodki techniczne przys∏uguje ubezpie-
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czonym na zlecenie lekarza ubezpiecze-
nia zdrowotnego bezp∏atnie, za cz´Êcio-
wà odp∏atnoÊcià lub odp∏atnie.

2. Inwalidom wojennym i wojskowym
przys∏uguje prawo do bezp∏atnych
przedmiotów ortopedycznych, Êrod-
ków pomocniczych i leczniczych Êrod-
ków technicznych na zlecenie lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii kas chorych, mo-
˝e  wprowadziç, w drodze rozporzàdze-
nia, limit cen dla przedmiotów ortope-
dycznych, Êrodków pomocniczych
i leczniczych Êrodków technicznych,
o takim samym zastosowaniu, ale ró˝-
nych cenach — w zakresie którego fi-
nansuje to Êwiadczenie, oraz limit cen
dla napraw przedmiotów ortopedycz-
nych.

4. Bezp∏atne zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne, Êrodki pomocnicze
i lecznicze Êrodki techniczne, o których
mowa w ust. 2, przys∏uguje do wysoko-
Êci limitu ceny, o którym mowa w ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej i kas chorych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy wy-
kaz przedmiotów ortopedycznych,
Êrodków pomocniczych i leczniczych
Êrodków technicznych, wysokoÊç
udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego
w cenie ich nabycia, podstawowe kry-
teria ich przyznawania, okresy u˝ytko-
wania, a tak˝e przedmioty ortopedycz-
ne podlegajàce naprawie.

6. Udzia∏ kasy chorych nie mo˝e byç ni˝-
szy ni˝ kwota stanowiàca 50% limitu
okreÊlonego dla przedmiotu ortope-
dycznego, Êrodka pomocniczego  lub
leczniczego Êrodka technicznego lub
ceny rzeczywistej przedmiotu ortope-
dycznego, Êrodka pomocniczego  lub
leczniczego Êrodka technicznego, je˝eli
limit ceny nie zosta∏ ustalony.

7. Limit ceny okreÊlony dla naprawy
przedmiotu ortopedycznego mo˝e byç
wykorzystany przez ubezpieczonego
w okresie u˝ywalnoÊci ustalonym dla
danego przedmiotu ortopedycznego.

8. Kasa chorych mo˝e osobie ubezpieczo-
nej wypo˝yczaç nieodp∏atnie, po wnie-
sieniu kaucji, niezb´dne przedmioty or-
topedyczne i Êrodki pomocnicze na wa-
runkach okreÊlonych w statucie kasy.”;

42) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po za-
si´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz jed-
nostek chorobowych, kryteria i szczegó∏owe

zasady ustalania stopnia niesprawnoÊci oraz
wysokoÊç udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego
w przypadkach niewymienionych w ust. 1
i 2.”;

43) w art. 51:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku:

1) nag∏ego zachorowania, wypadku, urazu lub
zatrucia,

2) stanu zagro˝enia ˝ycia,

3) porodu

karta mo˝e zostaç przedstawiona w terminie
póêniejszym, nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni, na zasa-
dach okreÊlonych w statucie kasy chorych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku póêniejszego przedstawienia
karty ubezpieczenia lub op∏acenia zaleg∏ych
sk∏adek wraz z odsetkami p∏atnik mo˝e ubie-
gaç si´ o zwolnienie z kosztów lub zwrot
kosztów, o których mowa w ust. 2.”;

44) w art. 53:

a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie i trzecie
w brzmieniu: 

„Umowy sà jawne. Kasa chorych realizuje zasa-
d´ jawnoÊci umów, zamieszczajàc po zakoƒcze-
niu konkursu ofert na swojej stronie interneto-
wej informacje o zawartych umowach, podajàc
rodzaj, liczb´ i cen´ zakupionych Êwiadczeƒ oraz
maksymalnà kwot´ zobowiàzania kasy chorych
wobec Êwiadczeniodawcy wynikajàcà z ka˝dej
umowy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kasa chorych, po zasi´gni´ciu opinii przed-
stawicieli w∏aÊciwych terytorialnie organów
samorzàdów medycznych oraz organów za-
∏o˝ycielskich zak∏adów opieki zdrowotnej,
okreÊla zasady dost´pnoÊci i sposoby rozli-
czania kosztów Êwiadczeƒ zdrowotnych.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. OkreÊlenie warunków, o których mowa
w ust. 2, powinno nastàpiç nie póêniej ni˝
na 2 miesiàce przed przeprowadzeniem
konkursu ofert przez kas´ chorych.”,

d) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady zrównowa˝enia kosztów z przycho-
dami,”;

45) w art. 54:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w uzgodnieniu z Naczelnà Radà Lekarskà, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymogi, jakie musi spe∏niç Êwiad-
czeniodawca, przyst´pujàc do konkursu, tryb
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sk∏adania ofert, sposób przeprowadzenia
konkursu oraz zg∏aszania i rozpatrywania
skarg i protestów zwiàzanych z tymi czynno-
Êciami.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Podczas prowadzenia konkursu ofert kasa
chorych sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

1) opis przedmiotu konkursu,

2) nazwisko lub nazw´ oraz adresy Êwiad-
czeniodawców ubiegajàcych si´ o zawar-
cie umowy,

3) informacje o spe∏nieniu warunków wy-
maganych od Êwiadczeniodawców,

4) cen´ oraz inne istotne elementy ka˝dej
z ofert,

5) streszczenie oceny i porównania z∏o˝o-
nych ofert,

6) uzasadnienie odrzucenia wszystkich
ofert, je˝eli takie nastàpi∏o,

7) powody ograniczenia konkursu do nie-
których Êwiadczeniodawców, je˝eli takie
nastàpi∏o,

8) powody przeprowadzenia wst´pnej kwa-
lifikacji Êwiadczeniodawców,

9) informacje o wniesionych skargach,

10) informacje dotyczàce zawieszenia post´-
powania,

11) informacje o powo∏aniu rzeczoznawców,

12) wskazanie wybranych ofert wraz z uza-
sadnieniem wyboru.

4. Protokó∏ jest jawny, z tym ˝e cz´Êci protoko-
∏u okreÊlone w ust. 3 pkt 3—6 i 11 mogà byç
udost´pnione po dokonaniu wyboru ofert
lub po zakoƒczeniu post´powania, je˝eli nie
dosz∏o do wyboru oferty, Êwiadczeniodaw-
com, którzy ubiegajà si´ o zawarcie umowy.

5. Porównanie ofert obejmuje co najmniej oce-
n´ poziomu:
1) kompleksowoÊci oferowanych Êwiadczeƒ

obejmujàcej ich zakres merytoryczny oraz
stopieƒ zapewnienia ubezpieczonemu
ciàg∏oÊci opieki, w szczególnoÊci diagno-
styki i terapii,

2) bezpieczeƒstwa z uwzgl´dnieniem mo˝li-
woÊci zapewnienia prawid∏owego post´-
powania w przypadku wystàpienia powi-
k∏aƒ lub innych zdarzeƒ niekorzystnych,

3) jakoÊci funkcjonowania Êwiadczeniodaw-
cy w oparciu o wewn´trznà, krytycznà
ocen´ stosowanego post´powania i uzy-
skiwanych wyników oraz zewn´trznà oce-
n´ dokonywanà przez niezale˝ny podmiot
i potwierdzonà certyfikatem jakoÊci, akre-
dytacji,

4) jawnoÊci kryteriów stosowanych przy
kwalifikowaniu ubezpieczonych do pro-
cedur o ograniczonej dost´pnoÊci z uwa-
gi na ich liczb´ lub czas oczekiwania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór protoko∏u konkursu ofert,

2) dodatkowe wymagania, którym musi od-
powiadaç protokó∏ konkursu ofert
o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych.”;

46) w art. 54a skreÊla si´ wyrazy „oraz us∏ug transpor-
tu sanitarnego”;

47) po art. 54a dodaje si´ art. 54b w brzmieniu:

„Art. 54b. Uczestnikiem post´powania w przed-
miocie zawarcia umowy o udzielenie
Êwiadczeƒ z osobà wykonujàcà zawód
medyczny poza zak∏adem opieki zdro-
wotnej, je˝eli osoba ta nie zg∏osi sprzeci-
wu, jest przedstawiciel w∏aÊciwej okr´-
gowej izby lekarskiej lub okr´gowej izby
piel´gniarek i po∏o˝nych, w przypadku
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(lekarza rodzinnego) — tak˝e przedsta-
wiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce oraz w przypadku piel´gniarki
i po∏o˝nej Êrodowiskowej (rodzinnej) —
tak˝e przedstawiciel Kolegium Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych Ârodowiskowych
(rodzinnych).”;

48) w art. 55a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii samorzà-
dów zawodów medycznych i organów sa-
morzàdów szczebla powiatowego, w poro-
zumieniu z kasami chorych dzia∏ajàcymi na
obszarze województwa, jest zobowiàzany do
opracowania i aktualizacji planu minimalne-
go zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wojewoda og∏asza do dnia 31 grudnia ka˝-
dego roku obowiàzujàcy na nast´pny rok
plan, o którym mowa w ust. 1.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „powinien odpowiadaç”
dodaje si´ wyraz „minimalny”;

49) w art. 57 po wyrazach „zak∏adach opieki zdrowot-
nej” dodaje si´ wyrazy „ , a tak˝e niemajàcymi sta-
tusu samodzielnoÊci publicznymi zak∏adami opieki
zdrowotnej funkcjonujàcymi w formie zak∏adów
bud˝etowych utworzonych przez Ministra Obrony
Narodowej”;

50) w art. 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Âwiadczenia ambulatoryjne z zakresu spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej sà udzielane
ubezpieczonemu na podstawie skierowania
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjàt-
kiem Êwiadczeƒ:

1) ginekologa i po∏o˝nika,
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2) stomatologa,

3) dermatologa i wenerologa,

4) onkologa,

5) psychiatry,

6) okulisty,

7) w zakresie lecznictwa odwykowego dla
osób uzale˝nionych od alkoholu, Êrodków
odurzajàcych i substancji psychoaktyw-
nych,

8) dla osób zaka˝onych wirusem HIV,

9) dla osób chorych na gruêlic´,

10) dla inwalidów wojennych.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje ca∏oÊç specjalistycznych Êwiadczeƒ
zdrowotnych zwiàzanych z leczeniem scho-
rzenia, które by∏o podstawà jego wystawie-
nia.”,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „lekarza ubezpiecze-
nia zdrowotnego”;

51) w art. 59:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 po wyrazach „oraz leków” dodaje si´
wyrazy „, artyku∏ów sanitarnych”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazywaç kasie chorych informacje za-
warte w treÊci poszczególnych zrealizowa-
nych recept na refundowane leki i mate-
ria∏y medyczne.”,

b) w ust. 3 wyrazy „o obrocie, o którym” zast´puje
si´ wyrazami „ , o których”;

52) w art. 59a w ust. 7 po wyrazie „odsetki” dodaje si´
wyrazy „w wysokoÊci okreÊlonej zgodnie z ust. 3
pkt 4”;

53) po art. 59a dodaje si´ art. 59b w brzmieniu:

„Art. 59b. W przypadku nieprzekazania lub przeka-
zania niezgodnie z ustawà danych, o któ-
rych mowa w art. 59 ust. 3, art. 59a ust. 8
i art. 141e ust. 1 pkt 3, terminy, o których
mowa w art. 59a ust. 3 pkt 2 i ust. 5, mo-
gà zostaç przed∏u˝one do czasu przeka-
zania przez aptek´ danych zgodnie
z ustawà.”;

54) w art. 60:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „lub lekarza rodzinnego” za-
st´puje si´ wyrazami „oraz lekarza stomatolo-
ga”, a wyraz „wspó∏pracujàcych” zast´puje
si´ wyrazami „posiadajàcych umow´ o udzie-
lanie Êwiadczeƒ zdrowotnych”,

— w pkt 2 wyraz „wspó∏pracujàcych” zast´puje
si´ wyrazami „posiadajàcych umow´ o udzie-
lanie Êwiadczeƒ zdrowotnych”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „lub lekarza rodzin-
nego”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych
ubezpieczonemu przez Êwiadczeniodawców
spoza terenu dzia∏ania w∏aÊciwej kasy cho-
rych rozliczane sà bezpoÊrednio pomi´dzy
kasami w wysokoÊci wynikajàcej z umowy
zawartej mi´dzy tymi kasami chorych.”;

55) w art. 61 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a. Osoby dokonujàce kontroli nie mogà udo-
st´pniaç informacji uzyskanych w zwiàzku
z przeprowadzonà kontrolà nieupowa˝nio-
nym osobom trzecim.

2b. W razie potrzeby kontrola jakoÊci i zasadno-
Êci wykonywania Êwiadczeƒ diagnostycz-
nych i leczniczych jest zlecana przez kas´
chorych konsultantowi wojewódzkiemu
z w∏aÊciwej dziedziny medycyny.”;

56) w art. 62:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie zameldowania ubezpieczonego na
pobyt czasowy poza obszarem dzia∏ania
w∏aÊciwej kasy chorych Êwiadczeƒ udziela
Êwiadczeniodawca, z którym kasa chorych
w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce czasowe-
go zameldowania ubezpieczonego zawar∏a
umow´ o udzielanie Êwiadczeƒ.”,

b) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje si´ wyrazy
„i 1a”;

57) w art. 69c:

a) w ust. 2 wyrazy „Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ
Zdrowotnych” zast´puje si´ wyrazami „Urz´du
Nadzoru”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

58) w art. 72 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) przetwarzanie danych dotyczàcych realizacji
umów o udzielanie Êwiadczeƒ oraz danych
dotyczàcych refundacji leków i materia∏ów
medycznych, a tak˝e organizacja dzia∏aƒ ma-
jàcych na celu popraw´ szybkoÊci, jakoÊci
i wiarygodnoÊci przekazywania danych
przez Êwiadczeniodawców i apteki.”;

59) w art. 73 w ust. 1 w pkt 10 skreÊla si´ wyrazy „oraz
komisji skarg i wniosków”;

60) w art. 75 w ust. 4 po wyrazach „na udzielanie
Êwiadczeƒ,” dodaje si´ wyrazy „cz∏onkami orga-
nów lub pracownikami jednostek samorzàdu tery-
torialnego”;

61) w art. 75a w ust. 1 wyrazy „marsza∏ek sejmiku wo-
jewództwa” zast´puje si´ wyrazami „marsza∏ek
województwa”;
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62) w art. 81:

a) skreÊla si´ ust. 2,

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i 2”, a po wyrazie
„przekraczaç” dodaje si´ wyraz „miesi´cznie”;

63) w art. 83 w ust. 2 w pkt 2 przecinek zast´puje si´
kropkà i skreÊla si´ pkt 3;

64) po rozdziale 6 dodaje si´ rozdzia∏ 6a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 6a

¸àczenie kas chorych

Art. 123a. 1. Po∏àczenie kas chorych nast´puje
w drodze podj´tej na wspólnym po-
siedzeniu przez rady ∏àczàcych si´ kas
uchwa∏y, zwanej dalej «uchwa∏à o po-
∏àczeniu». 

2. Uchwa∏´ o po∏àczeniu uwa˝a si´ za
podj´tà, je˝eli opowiedzia∏a si´ za nià
bezwzgl´dna wi´kszoÊç cz∏onków ka˝-
dej z rad ∏àczàcych si´ kas chorych,
w obecnoÊci co najmniej 2/3 ogólnej
liczby cz∏onków ka˝dej z tych rad.

Art. 123b. 1. Uchwa∏a o po∏àczeniu okreÊla:

1) termin po∏àczenia,

2) nazw´ i siedzib´ kasy chorych po-
wsta∏ej w wyniku po∏àczenia.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ra-
dy ∏àczàcych si´ kas chorych:

1) wskazujà ten z zarzàdów ∏àczàcych
si´ kas chorych, który ma wykony-
waç funkcj´ zarzàdu kasy chorych
powsta∏ej w wyniku po∏àczenia do
czasu powo∏ania zarzàdu tej kasy,

2) przyjmujà statut kasy chorych po-
wsta∏ej w wyniku po∏àczenia, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Obszar dzia∏ania kasy chorych po-
wsta∏ej w wyniku po∏àczenia okreÊla
si´ jako ∏àczny obszar dzia∏ania ∏àczà-
cych si´ kas chorych.

Art. 123c. 1. Uchwa∏a o po∏àczeniu stanowi pod-
staw´ wykreÊlenia z rejestru, o którym
mowa w art. 67 ust. 1, ∏àczàcych si´
kas chorych i wpisania z tà samà datà
do tego rejestru kasy chorych powsta-
∏ej w wyniku po∏àczenia.

2. Z wnioskiem do sàdu rejestrowego o
wykreÊlenie i dokonanie wpisu, o któ-
rych mowa w ust. 1, wyst´puje zarzàd,
o którym mowa w art. 123b ust. 2
pkt 1.

Art. 123d. 1. Z dniem wpisu do rejestru kasy cho-
rych powsta∏ej w wyniku po∏àczenia:

1) organy ∏àczàcych si´ kas chorych
ulegajà rozwiàzaniu, z zastrze˝e-
niem art. 123b ust. 2 pkt 1,

2) kasa powsta∏a w wyniku po∏àczenia
wst´puje we wszystkie stosunki
prawne, których podmiotami by∏y
∏àczàce si´ kasy, bez wzgl´du na
charakter tych stosunków,

3) ubezpieczeni w ∏àczàcych si´ ka-
sach chorych stajà si´ ubezpieczo-
nymi w kasie chorych powsta∏ej
w wyniku po∏àczenia.

2. Do czasu wyboru rady kasy chorych
powsta∏ej w wyniku po∏àczenia kom-
petencje rady wykonuje Prezes Urz´-
du Nadzoru.

Art. 123e. 1. Je˝eli ustanowienie zarzàdu komisa-
rycznego, o którym mowa w art. 151f,
nie przynios∏o poprawy sytuacji kasy
chorych, Rada Ministrów, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Urz´du Nadzoru, mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, postanowiç
o po∏àczeniu z innà kasà chorych.

2. Rozporzàdzenie Rady Ministrów za-
st´puje uchwa∏y rad kas chorych, któ-
re majà zostaç po∏àczone.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dnia si´ odpowiednio
przepisy art. 123b, 123c ust. 1
i art. 123d.

4. Z wnioskami do sàdu rejestrowego
o wykreÊlenie i dokonanie wpisu,
o których mowa w art. 123c ust. 1, wy-
st´puje minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia.”;

65) w art. 127 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nale˝ne sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia zdro-
wotnego,”; 

66) w art. 128 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koszty dzia∏alnoÊci kasy chorych i jej oddzia-
∏ów, w szczególnoÊci koszty utrzymania nie-
ruchomoÊci, amortyzacji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia,
diety i zwroty kosztów podró˝y,”;

67) w art. 130:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest wy-
∏àcznie na:

1) pokrycie ró˝nicy spowodowanej przewa-
gà kosztów nad przychodami kasy cho-
rych,

2) przywrócenie p∏ynnoÊci finansowej.

3. Uruchomienie funduszu rezerwowego wy-
maga uchwa∏y rady kasy chorych, z zastrze-
˝eniem ust. 3a.”,
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b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Zarzàd kasy chorych jest uprawniony do
uruchomienia funduszu rezerwowego, je-
˝eli:

1) uzyskane Êrodki przeznaczone zostanà
na pokrycie wymagalnych zobowiàzaƒ
z tytu∏u Êwiadczeƒ zdrowotnych lub re-
fundacji leków,

2) ∏àczna kwota uzyskanych w tym trybie
w danym roku Êrodków nie przekracza
40% Êrodków zgromadzonych na fundu-
szu rezerwowym w dniu poprzedzajàcym
jego pierwsze w danym roku narusze-
nie.”;

68) w art. 131:

a) w ust. 1 po wyrazach „ubezpieczenie zdrowot-
ne” dodaje si´ wyrazy „po uwzgl´dnieniu kwo-
ty wyrównania finansowego, o którym mowa
w art. 135”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przychody, o których mowa w art. 127 pkt 2,
mogà zasilaç fundusz rezerwowy do wyso-
koÊci okreÊlonej w ust. 4.”,

c) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „wi´cej ni˝ 15% Êrodków
funduszu rezerwowego” zast´puje si´ wyrazami
„w skali roku wi´cej ni˝ 25% utworzonego fun-
duszu rezerwowego”;

69) w art. 131b:

a) w ust. 1 wyrazy „wp∏ywów i wydatków” zast´-
puje si´ wyrazami „przychodów i kosztów”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku utraty p∏ynnoÊci finansowej
przez regionalnà kas´ chorych sejmik woje-
wództwa, na którego obszarze dzia∏a ta kasa,
mo˝e udzieliç jej po˝yczki.”;

70) w art. 131d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwy˝k´ przychodów nad kosztami kasy
chorych w danym roku przeznacza si´ na:

1) uzupe∏nienie funduszu rezerwowego,

2) pokrycie nadwy˝ki kosztów nad przycho-
dami z lat ubieg∏ych,

3) Êwiadczenia zdrowotne dla ubezpieczo-
nych,

4) zwi´kszenie przychodów w nast´pnym
roku.”; 

71) w art. 141 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawoz-
danie z przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych za
rok obrotowy w rozumieniu ustawy, o której
mowa w ust. 1, kasa chorych og∏asza w jed-
nym dzienniku prasowym o zasi´gu ogólno-
polskim.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏a-

Êciwym do spraw zdrowia okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczególne zasady rachun-
kowoÊci kas chorych, sporzàdzania informa-
cji dodatkowej oraz sporzàdzania sprawoz-
daƒ finansowych.”;

72) w art. 141a:

a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebo-
wania ubezpieczonych na Êwiadczenia zdro-
wotne oraz leki i materia∏y medyczne.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pierwsze i drugie imi´ oraz nazwisko,”

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) nazwisko rodowe,”

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) NIP — w przypadku osób, którym nada-
no ten numer,

2b) rodzaj i numer dowodu to˝samoÊci —
w przypadku osób, które nie majà nada-
nego numeru PESEL i numeru NIP,”

— w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „ , je˝eli dziecko
ukoƒczy∏o 26 lat”,

— w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) rodzaj uprawnieƒ oraz numer i dat´ wa˝-
noÊci dokumentu potwierdzajàcego upra-
wnienia osób, o których mowa w art. 43
oraz art. 44 ust. 1 i 2, a tak˝e osób posiada-
jàcych, na podstawie odr´bnych przepi-
sów, szersze uprawnienia do Êwiadczeƒ
zdrowotnych lub Êrodków farmaceutycz-
nych ni˝ wynikajàce z niniejszej ustawy.”;

73) w art. 142:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a:

„1a. Urzàd Nadzoru Ubezpieczeƒ Zdrowotnych,
na wniosek kasy chorych, mo˝e zobowiàzaç
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kas´
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego do
przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w ust. 1, okreÊlajàc jednoczeÊnie jej zakres
przedmiotowy i podmiotowy.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w ust. 1 i 2” zast´puje si´ wy-
razami „w ust. 1, 1a i 2”;

74) art. 151 otrzymuje brzmienie:

„Art. 151. 1. Nadzór nad kasami chorych sprawuje
Urzàd Nadzoru.

2. Zadaniem Urz´du Nadzoru jest ochro-
na interesów osób ubezpieczonych.”;

75) w art. 151a skreÊla si´ ust. 3 i 3a;
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76) po art. 151f dodaje si´ art.151g w brzmieniu:

„Art. 151g. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy sposób, zakres i tryb prze-
prowadzania kontroli przez Prezesa
Urz´du Nadzoru.”;

77) w art. 165:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyraz „pu-
bliczne”,

— w pkt 3 na poczàtku dodaje si´ wyrazy „art. 2
ust. 1 pkt 1 i”,

— w pkt 5 po wyrazie „art.” dodaje si´ wyrazy
„61 i”,

— w pkt 7 wyrazy „art. 14 ust. 7” zast´puje si´
wyrazami „w art. 14 ust. 6”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przez Êwiadczenia zdrowotne, o których
mowa w ust. 1, rozumie si´ tak˝e leki wyda-
wane na zasadach okreÊlonych w usta-
wie.”;

78) w art. 170 skreÊla si´ pkt 2;

79) u˝yte w ustawie w ró˝nych przypadkach i liczbie
wyrazy „Kasa Chorych” bàdê „Kasa” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wy-
razami „kasa chorych” lub „kasa”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174
i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7,
poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146,
poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50,
poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156
oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877 i Nr 85,
poz. 925) w art. 69 w ust. 1 po wyrazach „zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà,” dodaje si´ wyrazy „nadterminowà
zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, s∏u˝b´ okresowà,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688,
Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 925) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. ˚o∏nierzom zawodowym przys∏uguje
prawo do bezp∏atnego korzystania ze
Êwiadczeƒ publicznych zak∏adów opie-
ki zdrowotnej.

2. Minister Obrony Narodowej oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êlajà, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady, zakres i tryb korzysta-
nia ze Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1. Rozporzàdzenie powinno
okreÊlaç w szczególnoÊci zakres Êwiad-

czeƒ zdrowotnych zak∏adów opieki
zdrowotnej tworzonych i utrzymywa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej
oraz przypadki Êwiadczeƒ zdrowotnych
realizowane na rzecz ̋ o∏nierzy zawodo-
wych przez inne publiczne zak∏ady
opieki zdrowotnej, a tak˝e szczegó∏owe
warunki i tryb leczenia ˝o∏nierzy zawo-
dowych pe∏niàcych s∏u˝by poza grani-
cami paƒstwa.”

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424) w art. 82a po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmie-
niu:

„3. Do zadaƒ nadzoru nale˝à zadania Paƒstwowe-
go Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ okreÊlone
w ustawie 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).”

Art. 5. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz
z 2001 r. Nr 72, poz. 748) po art. 25 dodaje si´
art. 25a i 25b w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Osoba bezdomna mo˝e zostaç obj´ta
indywidualnym programem wycho-
dzenia z bezdomnoÊci.

2. Indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci, o którym mowa w
ust. 1, opracowywany jest przez pra-
cownika socjalnego oÊrodka pomocy
spo∏ecznej wraz z osobà bezdomnà
i podlega zatwierdzeniu przez kierow-
nika tego oÊrodka.

3. Osoba bezdomna realizujàca indywi-
dualny program wychodzenia z bez-
domnoÊci korzysta ze Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia zdrowotnego na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym.

Art. 25b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
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opracowywania programu wychodze-
nia z bezdomnoÊci, zakres i sposób je-
go realizacji, w szczególnoÊci sposób
ustalania dnia rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia lub zaprzestania realizacji progra-
mu.

2. Program wychodzenia z bezdomnoÊci
powinien uwzgl´dniaç sytuacj´ oso-
by, która ma byç obj´ta programem,
oraz zapewniaç szczególne wspiera-
nie osoby aktywnie uczestniczàcej
w wychodzeniu z bezdomnoÊci. Pro-
gram, stosownie do potrzeb osoby,
która ma byç nim obj´ta, mo˝e
uwzgl´dniaç wszelkie Êrodki pomocy,
którymi dysponuje oÊrodek realizujà-
cy program.”

Art. 6. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816,  Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764 i Nr 74, poz. 784)
w art. 27b w ust. 2 wyrazy „7,75%” zast´puje si´ wyra-
zami „9%”.

Art. 7. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach 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) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 33 skreÊla si´ ust. 2 i 3;

2) w art. 69:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „Ministra Obrony Na-
rodowej,”, a przecinek po wyrazie „Administra-
cji” zast´puje si´ wyrazem „oraz”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do publicznych zak∏adów opieki zdrowot-
nej utworzonych przez Ministra Obrony 
Narodowej nie stosuje si´ art. 44a—44c
i 45—48a oraz dzia∏u III, z wyjàtkiem
art. 66a ust. 2, art. 67 ust. 1—3 i ust. 4 oraz
art. 67a.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „o których mowa w ust. 1”
dodaje si´ wyrazy „i ust. 2a”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784) w art. 31
w ust. 2 i w art. 44 w ust. 2 wyrazy „7,75%” zast´puje
si´ wyrazami „9%”.

Art. 9. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499)
w art. 72 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy ustawa bud˝etowa okreÊli
dotacje przedmiotowe dla publicznych zak∏a-
dów opieki zdrowotnej funkcjonujàcych w re-
sorcie obrony narodowej w formie zak∏adów
bud˝etowych, Minister Obrony Narodowej
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych ustala, w drodze
rozporzàdzenia, stawki oraz szczegó∏owe zasa-
dy i tryb udzielania i rozliczania tych dotacji.”

Art. 10. WysokoÊç sk∏adki na ubezpieczenie zdro-
wotne, o której mowa w art. 19 ustawy wymienionej
w art. 1, oraz kwota sk∏adki na ubezpieczenie zdrowot-
ne, o którà mo˝na pomniejszyç zobowiàzania podatko-
we w rozumieniu ustaw, o których mowa w art. 6 i 8,
wynosi:

1) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. — 8%
podstawy wymiaru,

2) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. —
8,25% podstawy wymiaru,

3) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. —
8,5% podstawy wymiaru,

4) od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. —
8,75% podstawy wymiaru.

Art. 11. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zachowujà moc do-
tychczasowe przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà
sprzeczne z ustawà.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 7 pkt 25, art. 69c, art. 151 i art. 151a w brzmie-
niu ustalonym przez art. 1 i art. 4, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

2) art. 8 pkt 2 i 22, art. 15 pkt 11, art. 16 ust. 9a i 10,
art. 20 ust. 7, art. 24 ust. 11, art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3,
art. 57, art. 165 ust. 1 pkt 5 i art. 170 pkt 2 w brzmie-
niu ustalonym przez art. 1 oraz art. 2, 3, 7 pkt 2
i art. 9, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

3) art. 8 pkt 3a w brzmieniu ustalonym przez art. 1, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 30 marca 2001 r.,

4) art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 w zakre-
sie dotyczàcym wysokoÊci sk∏adki, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.,

5) art. 26 ust. 4—4c oraz 5a i 5b w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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