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Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach 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,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,
Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382—1384 i Nr 128,
poz. 1407) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki przekazywania samodzielne-
mu publicznemu zak∏adowi opieki zdrowotnej,
zwanemu dalej „zleceniobiorcà”, Êrodków publicz-
nych na realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 54
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k∏adach opieki zdrowotnej, zwanej dalej „ustawà”,
przez podmioty, o których mowa w art. 54 ust. 2
ustawy, zwane dalej „zleceniodawcami”,

2) sposób rozliczania Êrodków, o których mowa
w pkt 1, oraz sprawowania kontroli nad prawid∏o-
woÊcià ich wykorzystania.

§ 2. Przekazanie przez zleceniodawc´ Êrodków pu-
blicznych na realizacj´ zadaƒ przez zleceniobiorc´ na-
st´puje na podstawie umowy, o której mowa w art. 54
ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, zwanej dalej „umowà”.

§ 3. Zleceniodawca przed podpisaniem umowy
przedstawia zleceniobiorcy wykaz i zakres Êwiadczeƒ
zdrowotnych oraz zadaƒ w ramach programów zdro-
wotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Me-
dyczne, b´dàcych przedmiotem umowy.

§ 4. 1. Zleceniobiorca przedstawia zleceniodawcy
plan rzeczowo-finansowy na realizacj´ zadaƒ b´dà-
cych przedmiotem umowy oraz informacj´ o prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci, za okres wskazany przez zlecenio-
dawc´.

2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera w szczególno-
Êci:

1) liczb´ mo˝liwych do wykonania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych i zadaƒ okreÊlonego rodzaju,

2) kalkulacj´ kosztów Êwiadczeƒ zdrowotnych i zadaƒ,
o których mowa w pkt 1,

3) podzia∏ kosztów na wydatki bie˝àce i inwestycyjne.

3. Informacja o prowadzonej dzia∏alnoÊci powinna
obejmowaç w szczególnoÊci:

1) wielkoÊç i struktur´ zasobów zak∏adu, zapewniajà-
cych wykonanie zadaƒ obj´tych umowà,

2) rodzaje i liczb´ Êwiadczeƒ zdrowotnych udziela-
nych przez zleceniobiorc´,

3) wynik finansowy zleceniobiorcy.

§ 5. 1. Umowa mo˝e byç zawarta na czas nieozna-
czony lub na czas oznaczony.

2. Umowa zawarta na czas oznaczony mo˝e byç
przed∏u˝ona za zgodà stron.

§ 6. 1. Umowa okreÊla w szczególnoÊci:

1) oznaczenie stron umowy,

2) czas trwania umowy,

3) okreÊlenie przedmiotu umowy,

4) rodzaj, zakres, warunki i zasady udzielania Êwiad-
czeƒ zdrowotnych oraz realizowanych zadaƒ,

5) wielkoÊç Êrodków publicznych przekazywanych zle-
ceniobiorcy, sposób, termin ich przekazywania
oraz tryb i terminy rozliczeƒ,

6) rodzaj, sposób i terminy przekazywania informacji
wynikajàcych z realizacji umowy,

7) okolicznoÊci, w których mo˝e nastàpiç renegocjacja
warunków umowy,

8) postanowienia dotyczàce szczegó∏owych okolicz-
noÊci uzasadniajàcych rozwiàzanie umowy za wy-
powiedzeniem oraz okres wypowiedzenia,

9) okolicznoÊci uzasadniajàce rozwiàzanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym,

10) sposób i termin zwrotu przekazanych Êrodków pu-
blicznych, w przypadku ich wykorzystania niezgod-
nie z umowà,

11) sposób i tryb rozpatrywania sporów wynikajàcych
z realizacji umowy,

12) sposób prowadzenia dokumentacji przez zlecenio-
biorc´ na potrzeby zleceniodawcy i jej udost´pnia-
nia.

2. Umowa powinna okreÊlaç wysokoÊç kar umow-
nych z tytu∏u niezgodnego z nià wydatkowania przez
zleceniobiorc´ Êrodków publicznych albo niewywiàzy-
wania si´ lub nieterminowego realizowania postano-
wieƒ umowy, sposób ich uiszczenia, a tak˝e okoliczno-
Êci, których wystàpienie powoduje wy∏àczenie odpo-
wiedzialnoÊci odszkodowawczej.

§ 7. 1. Ârodki publiczne przekazane zleceniobiorcy
na zadania okreÊlone w umowie podlegajà rozliczeniu
przez zleceniobiorc´.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zak∏adom opieki zdrowotnej
Êrodków publicznych, sposobu rozliczania tych Êrodków oraz sprawowania kontroli nad prawid∏owoÊcià ich

wykorzystania.
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2. Rozliczenie powinno zawieraç w szczególnoÊci:

1) rodzaj i liczb´ wykonanych zadaƒ,

2) wielkoÊç wydatkowanych Êrodków, z podzia∏em na
wydatki bie˝àce i inwestycyjne,

3) okres, jakiego dotyczy rozliczenie,

4) dat´ wydatkowania przez zleceniobiorc´ przekaza-
nych Êrodków publicznych w przypadku dokony-
wania zakupu Êrodków trwa∏ych, leczniczych Êrod-
ków technicznych i leków.

§ 8. 1. Kontrola wykorzystania Êrodków publicz-
nych przekazanych na podstawie umowy obejmuje
w szczególnoÊci badanie dokumentów zwiàzanych
z realizacjà zleconych zadaƒ.

2. W toku kontroli dokonuje si´ sprawdzenia prawi-
d∏owoÊci wykorzystania Êrodków publicznych poprzez
ocen´:

1) zgodnoÊci realizowanych zadaƒ z okreÊlonymi
w umowie,

2) celowoÊci wykorzystania Êrodków otrzymanych na
realizacj´ zadania,

3) sposobu i rodzaju prowadzenia dokumentacji,
okreÊlonej w odr´bnych przepisach oraz w umo-
wie,

4) stanu realizacji umowy,

5) terminowoÊci rozliczenia przez zleceniobiorc´ reali-
zacji umowy.

3. Podstawà do przeprowadzenia kontroli jest pi-
semne upowa˝nienie wystawione przez zleceniodaw-
c´, okreÊlajàce w szczególnoÊci:

1) podmiot kontrolowany,

2) przedmiot i zakres czynnoÊci obj´tych kontrolà,

3) okres obj´ty kontrolà,

4) termin przeprowadzenia kontroli.

4. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli
stwierdzono nieprawid∏owoÊci, zleceniodawca zobo-
wiàzuje zleceniobiorc´ do ich usuni´cia oraz okreÊla
termin ich usuni´cia.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w rozporzàdze-
niu do umów stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie zakresu informacji i wniosków niezb´dnych do ustalenia cen urz´dowych na Êrodki farmaceutycz-
ne i materia∏y medyczne, sposobu i terminów przedk∏adania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania 

wniosków i informacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres informacji i wniosków, niezb´dnych do usta-
lenia cen urz´dowych na Êrodki farmaceutyczne
i materia∏y medyczne, obj´te wykazami, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach, zwanej dalej „ustawà”,

2) sposób i terminy przedk∏adania informacji oraz tryb
i terminy rozpatrywania informacji i wniosków,
o których mowa w pkt 1.

§ 2. Informacje niezb´dne do ustalenia cen urz´do-
wych przedsi´biorcy zajmujàcy si´ wytwarzaniem 
i obrotem Êrodkami farmaceutycznymi i materia∏ami
medycznymi, zwani dalej „przedsi´biorcami”, przed-
k∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku mini-
stra.

§ 3. 1. Zakres informacji i wniosków niezb´dnych
do ustalenia cen urz´dowych Êrodków farmaceutycz-
nych i materia∏ów medycznych obejmuje nast´pujàce
dane:

1) nazw´ i adres przedsi´biorcy, wraz z aktualnym od-
pisem z rejestru, do którego przedsi´biorca jest
wpisany, lub równowa˝nym mu dokumentem wy-
stawionym poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wydanym w terminie nie póêniej ni˝ trzy mie-
siàce przed dniem z∏o˝enia wniosku; w przypadku
przedsi´biorców zagranicznych nale˝y dodatkowo
do∏àczyç t∏umaczenie odpisu na j´zyk polski doko-
nane przez t∏umacza przysi´g∏ego,

2) dane dotyczàce Êrodka farmaceutycznego lub ma-
teria∏u medycznego,

3) informacje dotyczàce wielkoÊci dostaw, sprzeda˝y
i cen (w tym ceny z uwzgl´dnieniem rabatów, upu-
stów i bonifikat wynikajàcych z zawartych umów),

4) proponowanà cen´ wraz z kalkulacjà i uzasadnie-
niem,


