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e) kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami,
f) kwalifikacji i szkoleƒ pracowników,
g) konserwacji maszyn i urzàdzeƒ;

2) nadzór nad osobami majàcymi kontakt z artyku∏a-
mi w zakresie przestrzegania przez te osoby warun-
ków utrzymania higieny osobistej i przestrzegania
higieny w produkcji lub w obrocie tymi artyku∏ami;

3) szkolenia osób bioràcych udzia∏ w produkcji lub ob-
rocie artyku∏ami w celu uzyskania przez te osoby
kwalifikacji w zakresie podstawowych zagadnieƒ
higieny okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

4) szkolenia w zakresie zasad systemu HACCP osób
odpowiedzialnych w zak∏adzie za opracowanie,
wdro˝enie i utrzymywanie systemu HACCP;

5) przestrzeganie wymagaƒ dotyczàcych stanu zdro-
wia i organizowanie badaƒ lekarskich;

6) prowadzenie systematycznych wpisów do doku-
mentacji dotyczàcej stosowania dobrej praktyki hi-
gienicznej;

7) opracowanie, wdra˝anie i stosowanie procedur za-
bezpieczania i wycofywania z obrotu partii ˝ywno-
Êci nieodpowiadajàcych wymaganiom jakoÊci
zdrowotnej;

8) prowadzenie rejestrów umo˝liwiajàcych zidentyfi-
kowanie dostawcy sk∏adników i artyku∏ów wyko-
rzystanych w ich dzia∏alnoÊci oraz, je˝eli jest to ko-

nieczne, pochodzenia zwierzàt u˝ytych do produk-
cji tych artyku∏ów.

§ 37. 1. Przebieg procesów produkcyjnych jest reje-
strowany w odniesieniu do ka˝dej partii artyku∏ów.

2. Okres przechowywania dokumentów dotyczà-
cych przebiegu procesów, o których mowa w ust. 1,
przekracza czas trwa∏oÊci artyku∏u, nie d∏u˝ej jednak ni˝
o 2 lata, chyba ˝e szczególne wskazania przemawiajà
za ustaleniem d∏u˝szego okresu przechowywania.

3. Przechowuje si´ równie˝ dokument zawierajàcy
dat´ pierwszego wprowadzenia do obrotu partii arty-
ku∏u.

§ 38. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie
warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny
przy produkcji i obrocie Êrodkami spo˝ywczymi, u˝ywkami
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. Nr 30,
poz. 377 i Nr 108, poz. 1155), które traci moc z dniem
31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz
z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).

1980

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci zaliczek tytu∏em sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywa-
nych kasom chorych w 2003 r. przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lute-
go 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. WysokoÊç zaliczek przekazywanych kasom
chorych ustala si´ w zale˝noÊci od wp∏ywów z nale˝-
nych sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia zdrowotnego wraz
z pobranymi odsetkami za zw∏ok´. 

2. Zaliczki dla poszczególnych kas chorych oblicza
si´ proporcjonalnie do procentowego udzia∏u przewi-
dywanych przychodów z nale˝nych sk∏adek ka˝dej
z kas chorych w przewidywanych przychodach z nale˝-
nych sk∏adek, obliczonych jako suma dla wszystkich
kas chorych, w cz´Êci przychodów pobieranych przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Procentowy udzia∏ przewidywanych przychodów
kas chorych z nale˝nych sk∏adek w 2003 r. w cz´Êci po-
bieranej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okre-
Êla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

4. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazuje po-
szczególnym kasom chorych zaliczki, obliczone zgod-
nie z rozporzàdzeniem, pomniejszone o kwot´ nie

———————
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).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. 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,
Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1920.
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wi´kszà ni˝ koszty poboru i ewidencjonowania sk∏adek
na ubezpieczenie zdrowotne, pobrane przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zgodnie z art. 26a ustawy
z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym.

§ 2. 1. Rozliczenia zaliczek dokonuje si´ narastajàco
po ka˝dym kwartale, w 10 dniu miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, który up∏ynà∏ od zakoƒczenia kwarta-
∏u; ostatecznego rozliczenia zaliczek dokonuje si´ 10 lu-
tego 2004 r. 

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nalicza koszty
poboru i ewidencjonowania sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne nie póêniej ni˝ w terminie rozliczenia zali-
czek, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. W rozliczeniu zaliczek uwzgl´dnia si´ nale˝ne
sk∏adki z tytu∏u ubezpieczenia zdrowotnego, które
wp∏yn´∏y do koƒca kwarta∏u do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, oraz zaliczki przekazane kasom chorych
za ten sam okres.

§ 4. 1. Zaliczki przekazywane kasom chorych, okre-
Êlone przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zgodnie
z rozporzàdzeniem, sà pomniejszane o nale˝ne sk∏adki,
które wp∏yn´∏y do koƒca danego kwarta∏u i zosta∏y zi-
dentyfikowane do 5 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, który up∏ynà∏ od zakoƒczenia danego kwar-
ta∏u, jako pochodzàce z egzekucji sk∏adek zaleg∏ych 
za 1999 r., 2000 r., 2001 r. i 2002 r., z zastrze˝eniem 
ust. 2—5.

2. Nale˝ne sk∏adki pochodzàce z egzekucji sk∏adek
zaleg∏ych za 1999 r. sà rozdzielane mi´dzy poszczegól-
ne kasy chorych wed∏ug zasad obowiàzujàcych
w 1999 r.

3. Nale˝ne sk∏adki pochodzàce z egzekucji sk∏adek
zaleg∏ych za 2000 r. sà rozdzielane mi´dzy poszczegól-
ne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego
udzia∏u planowanych przychodów ze sk∏adek ka˝dej
kasy chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporzàdze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w spra-
wie sposobu ustalania wysokoÊci zaliczek przekazywa-
nych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania
(Dz. U. Nr 112, poz. 1322 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 783
i Nr 77, poz. 886).

4. Nale˝ne sk∏adki pochodzàce z egzekucji sk∏adek
zaleg∏ych za 2001 r. sà rozdzielane mi´dzy poszczegól-
ne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego
udzia∏u przewidywanych przychodów kas chorych,
o którym mowa w kolumnie 2 za∏àcznika do rozporzà-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci zaliczek tytu-
∏em sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywa-
nych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania
(Dz. U. Nr 122, poz. 1345).

5. Nale˝ne sk∏adki pochodzàce z egzekucji sk∏adek
zaleg∏ych za 2002 r. sà rozdzielane mi´dzy poszczegól-
ne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego
udzia∏u przewidywanych przychodów kas chorych,

o którym mowa w kolumnie 3 za∏àcznika do rozporzà-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustala-
nia 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 (Dz. U. Nr 210,
poz. 1795).

§ 5. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sporzàdza
do 10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, który
up∏ynà∏ od zakoƒczenia danego kwarta∏u, zestawienie
pomniejszonych zgodnie z § 4 kwot zaliczek z kwotami
nale˝nych sk∏adek, które wp∏yn´∏y do koƒca danego
kwarta∏u i zosta∏y przypisane do konkretnego ubezpie-
czonego do 5 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, który up∏ynà∏ od zakoƒczenia danego kwarta∏u,
a tym samym zosta∏y zidentyfikowane jako nale˝ne da-
nej kasie chorych za okres do koƒca danego kwarta∏u,
zwane dalej „sk∏adkami zidentyfikowanymi”.

2. Je˝eli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wy-
nika, ˝e zaliczki nale˝ne kasie chorych przekraczajà wy-
sokoÊç kwot nale˝nych sk∏adek zidentyfikowanych, po-
wsta∏à ró˝nic´ Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych potrà-
ca kasie chorych z bie˝àcych wp∏ywów, a˝ do ca∏kowi-
tego zwrotu nadp∏aconej cz´Êci zaliczki.

3. Je˝eli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wy-
nika, ˝e zaliczki nale˝ne kasie chorych sà mniejsze ni˝
kwota nale˝nych sk∏adek zidentyfikowanych, powsta∏à
ró˝nic´ Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zwraca kasie
chorych wraz z bie˝àcymi wp∏ywami, a˝ do ca∏kowite-
go zwrotu nale˝noÊci.

4. W wysokoÊci zaliczek nale˝nych kasie chorych
od Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych uwzgl´dnia si´
nale˝ne sk∏adki, które wp∏yn´∏y do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych do koƒca danego kwarta∏u i nie zo-
sta∏y przypisane do konkretnego ubezpieczonego do
5 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, który
up∏ynà∏ od zakoƒczenia kwarta∏u, zwane dalej „sk∏ad-
kami niezidentyfikowanymi”, podzielone mi´dzy kasy
chorych w sposób okreÊlony w ust. 5—8.

5. W celu dokonania podzia∏u sk∏adek niezidentyfi-
kowanych ustala si´ dla danego okresu rozliczenia za-
liczek:

1) dla ka˝dej z kas chorych wielkoÊç przewidywanych
przychodów z nale˝nych sk∏adek pobieranych
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, zgodnie
z § 1, zak∏adajàc równomierny rozk∏ad przychodów
w ka˝dym okresie dla ka˝dej z kas chorych w trak-
cie roku;

2) dla ka˝dej z kas chorych ró˝nic´ mi´dzy wielkoÊcià
jej przewidywanych przychodów z nale˝nych sk∏a-
dek, o których mowa w pkt 1, a wielkoÊcià przeka-
zanych jej sk∏adek zidentyfikowanych;

3) sum´ ró˝nic, o których mowa w pkt 2;

4) kwot´ wszystkich sk∏adek niezidentyfikowanych ja-
ko sum´ ró˝nic mi´dzy zaliczkami przekazanymi
kasom chorych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, pomniejszonymi zgodnie z § 4, a sk∏adkami
zidentyfikowanymi dla poszczególnych kas cho-
rych;
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5) stopieƒ identyfikacji sk∏adek w danej kasie chorych
jako wyra˝ony w procentach stosunek sk∏adki zi-
dentyfikowanej w tej kasie do kwoty zaliczki prze-
kazanej danej kasie, pomniejszonej zgodnie z § 4;

6) maksymalny stopieƒ identyfikacji sk∏adek jako naj-
wy˝szà wartoÊç stopnia identyfikacji sk∏adek
wÊród kas chorych bioràcych udzia∏ w podziale
sk∏adek niezidentyfikowanych.

6. Nie bierze udzia∏u w podziale sk∏adek niezidenty-
fikowanych kasa chorych, której stopieƒ identyfikacji
sk∏adek jest równy lub wi´kszy ni˝ 100%.

7. Kasie chorych uczestniczàcej w podziale sk∏adek
niezidentyfikowanych, w przypadku gdy suma ró˝nic,
obliczona zgodnie z ust. 5 pkt 3, jest:

1) mniejsza lub równa kwocie sk∏adek niezidentyfiko-
wanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 — przy-
dziela si´ sk∏adki niezidentyfikowane w kwocie
równej ró˝nicy, o której mowa w ust. 5 pkt 2;

2) wi´ksza od kwoty sk∏adek niezidentyfikowanych,
ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 — przydziela si´
sk∏adki niezidentyfikowane kasom, których stopieƒ
identyfikacji sk∏adki jest mniejszy od maksymalne-
go stopnia identyfikacji sk∏adek, w kwocie równej
ró˝nicy mi´dzy wielkoÊcià iloczynu kwoty przeka-
zanej danej kasie chorych zaliczki pomniejszonej,

zgodnie z § 4, i maksymalnego stopnia identyfika-
cji sk∏adek oraz wielkoÊcià sk∏adki zidentyfikowanej
tej kasy.

8. Pozosta∏a kwota sk∏adek niezidentyfikowanych
jest rozdzielana pomi´dzy kasy chorych, uczestniczàce
w podziale sk∏adek niezidentyfikowanych:

1) proporcjonalnie do procentowego udzia∏u przewi-
dywanych przychodów z nale˝nych sk∏adek ka˝dej
z kas chorych, o którym mowa w § 1 — w przypad-
ku, gdy w podziale sk∏adek niezidentyfikowanych
uczestniczà wszystkie kasy chorych;

2) wed∏ug procentowego udzia∏u przewidywanych
przychodów z nale˝nych sk∏adek danej kasy cho-
rych w sumie tych przychodów kas chorych biorà-
cych udzia∏ w podziale sk∏adek niezidentyfikowa-
nych — w przypadku, gdy nie wszystkie kasy cho-
rych uczestniczà w podziale sk∏adek niezidentyfiko-
wanych.

§ 6. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oblicza wiel-
koÊci wyra˝ane procentowo z dok∏adnoÊcià do czte-
rech miejsc po przecinku.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 1980)
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