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Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Wykaz ponadstandardowych Êwiadczeƒ zdro-
wotnych finansowanych przez ubezpieczonego ze

Êrodków w∏asnych okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 2 listopada 1998 r. w sprawie
wykazu Êwiadczeƒ ponadstandardowych (Dz. U.
Nr 140, poz. 909 oraz z 2001 r. Nr 151, poz. 1723).

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie wykazu ponadstandardowych Êwiadczeƒ zdrowotnych

———————
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).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 575)

WYKAZ PONADSTANDARDOWYCH ÂWIADCZE¡ ZDROWOTNYCH

1. Zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne
w przypadkach nieb´dàcych nast´pstwem wady
wrodzonej, urazu, choroby lub nast´pstw jej le-
czenia

2. Operacje zmiany p∏ci

3. Âwiadczenia z zakresu stomatologii inne ni˝ okre-
Êlone w wykazie  podstawowych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych
materia∏ów stomatologicznych, wydanym na pod-
stawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia

4. Âwiadczenia z zakresu akupunktury, z wyjàtkiem
Êwiadczeƒ udzielanych w zwiàzku z leczeniem 
bólu
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 1 kwietnia 2003 r.

sygn. akt K 46/01

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jadwiga Skórzewska-¸osiak — przewodniczàcy
i II sprawozdawca,

Ewa ¸´towska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy St´pieƒ — I sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy, Sejmu
i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu
1 kwietnia 2003 r. wniosku Gminy Miejskiej w Przemy-
Êlu o zbadanie zgodnoÊci art. 40a, art. 40d ust. 1 i 2,
art. 40e ust. 1—4 oraz art. 40f ust. 1—3 ustawy z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.),
wprowadzonych na podstawie art. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustawy
o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580),
z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


