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Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lute-
go 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117,
poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz.1041 i Nr 122,
poz.1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539,
Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382
i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 200, poz. 1689) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wyso-
koÊci zaliczek tytu∏em sk∏adek na ubezpieczenie zdro-
wotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz trybu i termi-
nów ich rozliczania (Dz. U. Nr 156, poz. 1832 oraz
z 2002 r. Nr 66, poz. 609) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Zaliczki dla poszczególnych kas chorych oblicza
si´ zgodnie z procentowym udzia∏em kasy cho-
rych w podziale wp∏ywów z nale˝nych sk∏adek
w cz´Êci pobieranej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

3. Procentowy udzia∏ kasy chorych w podziale
wp∏ywów z nale˝nych sk∏adek, o którym mowa
w ust. 2, okreÊlony zosta∏ w kolumnie 4 za∏àcz-
nika do rozporzàdzenia.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenia zaliczek za IV kwarta∏ 2002 r. doko-
nuje si´ 10 lutego 2003 r.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W rozliczeniu zaliczek uwzgl´dnia si´ nale˝ne
sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia zdrowotnego,

które wp∏yn´∏y do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych w IV kwartale 2002 r., oraz zaliczki
przekazane kasom chorych w tym kwartale.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. W celu dokonania rozliczenia zaliczek Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustala dla
ka˝dej z kas chorych:

1) sum´ zaliczek przekazanych w IV kwarta-
le 2002 r., pomniejszonych zgodnie z § 4,

2) kwot´ powsta∏à po rozdzieleniu nale˝-
nych sk∏adek, które wp∏yn´∏y w IV kwarta-
le 2002 r., pomniejszonych zgodnie z § 4,
proporcjonalnie do procentowego udzia-
∏u przewidywanych przychodów kas cho-
rych z nale˝nych sk∏adek w cz´Êci pobie-
ranej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych w sumie przychodów z nale˝nych
sk∏adek w cz´Êci pobieranej przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Procentowy udzia∏ przewidywanych przy-
chodów kas chorych z nale˝nych sk∏adek,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, okreÊlony zo-
sta∏ w kolumnie 3 za∏àcznika do rozporzà-
dzenia.

3. Je˝eli suma zaliczek, o której mowa w ust. 1
pkt 1, przekracza wysokoÊç kwoty,  o której
mowa w ust. 1 pkt 2, powsta∏à ró˝nic´ Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych potràca ka-
sie chorych z bie˝àcych wp∏ywów, a˝ do ca∏-
kowitego jej zwrotu. 

4. Je˝eli suma zaliczek, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jest mniejsza ni˝ kwota, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2, powsta∏à ró˝nic´ Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zwraca kasie
chorych wraz z bie˝àcymi wp∏ywami, a˝ do
ca∏kowitego jej zwrotu.”;

5) uchyla si´ § 6;

6) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
13 grudnia 2002 r. 

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci zaliczek tytu∏em sk∏adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz trybu

i terminów ich rozliczania.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2002 r. (poz. 1795)


