
Na podstawie art. 6 ust. 9, art. 16 ust. 5, art. 19
ust. 6, art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb finansowania z bu-
d˝etu paƒstwa kosztów Êwiadczeƒ zdrowotnych, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 8, art. 16 ust. 4, art. 19 ust. 5,
art. 29 ust. 2 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach, zwanej
dalej „ustawà”, udzielanych na rzecz osób nieubezpie-
czonych oraz osób wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy.

§ 2. 1. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa
w § 1, finansowane sà na podstawie faktury i miesi´cz-
nego zestawienia, zawierajàcego w szczególnoÊci:

1) iloÊç, rodzaj oraz dat´ udzielonych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych, wraz ze wskazaniem podstawy ich finan-
sowania ze Êrodków publicznych,

2) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadcze-
nie zdrowotne, przewidzianà w umowie z kasà cho-
rych, na której obszarze ma siedzib´ Êwiadczenio-
dawca,

3) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadcze-
nie zdrowotne, ustalonà przez Êwiadczeniodawc´,
wed∏ug kosztów w∏asnych, w przypadku innym ni˝
wymieniony w pkt 2.

2. Faktur´, o której mowa w ust. 1, wystawia si´ na
ogólnà kwot´ stanowiàcà sum´ op∏at jednostkowych
za Êwiadczenia zdrowotne wymienione w za∏àczonym
do niej zestawieniu.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przekazu-
je Êwiadczeniodawcy Êrodki finansowe, w terminie
30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mo-
wa w § 2.

§ 4. W celu sporzàdzenia zestawienia, o którym mo-
wa w § 2 ust. 1, zak∏ad opieki zdrowotnej prowadzi ewi-
dencj´ udzielonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, osób nie-
ubezpieczonych i osób wymienionych w art. 6 ust. 1
pkt 3 ustawy, którym tych Êwiadczeƒ udzielono, zawie-
rajàcà:

1) imi´, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL
osoby, której udzielono Êwiadczenia zdrowotnego,

2) wskazanie podstawy prawnej sfinansowania z bu-
d˝etu paƒstwa kosztów udzielonego Êwiadczenia
zdrowotnego, o którym mowa w § 1,

3) dat´ udzielenia Êwiadczenia zdrowotnego,

4) dane o liczbie i rodzaju udzielonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych w odniesieniu do ka˝dej osoby.

§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia majà równie˝ zasto-
sowanie do trybu finansowania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych udzielonych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia Êwiadczeniodawca sporzà-
dza na podstawie prowadzonej dokumentacji jedno ze-
stawienie, o którym mowa w § 2.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie trybu finansowania z bud˝etu paƒstwa kosztów Êwiadczeƒ zdrowotnych, udzielanych w zwiàzku
z chorobami zakaênymi i zaka˝eniami.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

sygn. akt K. 2/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Miros∏aw Wyrzykowski — przewodniczàcy,

Krzysztof Kolasiƒski — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,



protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia
2002 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatel-
skich, z udzia∏em przedstawicieli uczestników post´po-
wania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, ˝e:

1) art. 51 i art. 52 w zwiàzku z art. 90e ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z póên. zm.) nie
okreÊlajàc charakteru prawnego Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, a tym samym nie
wskazujàc procedury (karnej, cywilnej czy admini-
stracyjnej) i nie stanowiàc jej w zaskar˝onej usta-
wie, wedle której Fundusz nak∏ada na podmioty zo-
bowiàzane do zawarcia obowiàzkowej umowy
ubezpieczenia — op∏aty karne za niezawarcie tej
umowy, egzekwujàc jà w∏asnym tytu∏em wyko-
nawczym w trybie egzekucji administracyjnej, po-
zbawiajàc tym samym podmiot, na który zosta∏a
na∏o˝ona taka op∏ata karna, z mo˝liwoÊci korzysta-
nia z procesowo okreÊlonych Êrodków odwo∏aw-
czych przed wszcz´ciem post´powania egzekucyj-
nego — sà niezgodne z art. 2, art. 7 i art. 78 Kon-
stytucji RP, nie zapewniajà bowiem nale˝ytych
gwarancji proceduralnych,

2) art. 90e ust. 1 i 1a ustawy wskazanej w pkt 1 — nie
dokonujàc zró˝nicowania wysokoÊci op∏aty karnej

wedle faktycznego zawinienia osoby zobowiàzanej
do zawarcia obowiàzkowej umowy ubezpieczenia,
przewidujàc takà samà op∏at´ karnà dla podmio-
tów, które nie zawar∏y umowy, jak i dla podmiotów,
które opóêni∏y si´ w zawarciu umowy choçby
o 1 dzieƒ — narusza zasad´ sprawiedliwoÊci spo-
∏ecznej, o której stanowi art. 2 Konstytucji RP,

orzeka:

1) art. 51 i art. 52 w zwiàzku z art. 90e ust. 1 i ust. 6 usta-
wy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (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. 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552,
Nr 70, poz. 819 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 424) nie jest niezgodny z art. 2, art. 7
i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 90e ust. 1a ustawy wskazanej w pkt 1 nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Miros∏aw Wyrzykowski

Krzysztof Kolasiƒski Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy St´pieƒ
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor  Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56

Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax  694-62-06, 694-64-77

Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl

e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2002 rok

nast´pujàcych wydawnictw:

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI”
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏

Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH  — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY  — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych

Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏

Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06, 694-64-77

Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym


