
Na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73,
poz. 660) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wzór zbiorczego zestawienia recept
na leki i wyroby medyczne podlegajàcych refundacji
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiàcy za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia. 

§ 2. 1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1,
apteka sk∏ada, z zastrze˝eniem ust. 2, w siedzibie w∏a-
Êciwego miejscowo oddzia∏u wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, w formie pisemnej oraz na

noÊniku umo˝liwiajàcym zapis i odczyt informacji
w sposób cyfrowy, z zapisanymi na nim informacjami
lub przez okresowà teletransmisj´ danych, dwa razy
w miesiàcu, w nast´pujàcych terminach:

1) do 20. dnia ka˝dego miesiàca — za okres od 1. dnia
do 15. dnia danego miesiàca;

2) do 5. dnia ka˝dego miesiàca — za okres od 16. dnia
do koƒca miesiàca poprzedniego.

2. W przypadku z∏o˝enia zbiorczego zestawienia re-
cept na leki i wyroby medyczne podlegajàcych refun-
dacji za poÊrednictwem poczty, za dat´ z∏o˝enia uwa˝a
si´ dat´ stempla pocztowego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2003 r.

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 maja 2003 r.

w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawieƒ
zrealizowanych recept podlegajàcych refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegajàcych 

refundacji

———————
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 Zdro-
wia z dnia 10 maja 2003 r. (poz. 788)

WZÓR
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ObjaÊnienia 

1. Apteki sk∏adajà zbiorcze zestawienie recept na leki i wyroby medyczne podlegajàcych refundacji do w∏aÊci-
wego miejscowo oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu. 

2. Identyfikator apteki sk∏ada si´ z jednego lub dwóch cz∏onów rozdzielonych znakiem „-”, z których cz∏on
pierwszy stanowi 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, a drugi — 3 cyfry dodatkowo iden-
tyfikujàce aptek´, uzgodnione mi´dzy aptekà a Funduszem, je˝eli numer okreÊlony dla cz∏onu pierwszego
jest u˝ywany przez wi´cej ni˝ jednà aptek´. 

3. W tytule tabeli zwrot „– korekta” oznaczony „*” wyst´puje tylko w przypadku zestawienia zawierajàcego in-
formacje korygujàce, dotyczàce przekazanego poprzednio zestawienia zbiorczego. 

4. W tytule tabeli, w polu oznaczonym „**” wpisuje si´ nazw´ w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u wojewódzkie-
go Funduszu. 

5. W ostatnim wierszu tabeli, w polu oznaczonym „***” wpisuje si´ sumarycznà liczb´ recept, których  doty-
czy zestawienie zbiorcze.



6. Tytu∏ kolumny nr 4 tabeli „Liczba pozycji leków” oznacza liczb´ przepisanych na recepcie i zrealizowanych
w aptece pozycji refundowanych leków i wyrobów medycznych.

7. Symbole oznaczajàce typy recept: 

Z — recepty wystawiane na drukach, o których mowa w § 9 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia wyda-
nego na podstawie art. 67 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, zwanej dalej „ustawà”, oraz recepty wystawiane na kuponach ksià˝eczki us∏ug medycz-
nych, o których mowa w § 11 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 67
ustawy,

N — recepty na Êrodki odurzajàce, substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem
„Rp.w” zgodnie z odr´bnymi przepisami, o których mowa w § 12 rozporzàdzenia Ministra Zdro-
wia wydanego na podstawie art. 67 ustawy,

I — recepty na leki sprowadzane z zagranicy dla u˝ytkowników indywidualnych na podstawie rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy pro-
duktów leczniczych nieposiadajàcych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezb´dnych dla
ratowania ˝ycia lub zdrowia pacjenta (Dz. U. Nr 156, poz. 1833 oraz z 2002 r. Nr 219, poz. 1848).

8. Symbole oznaczajàce rodzaje uprawnieƒ pacjenta i poziomy odp∏atnoÊci, uwzgl´dnione przy wydaniu leku: 

U-R leki podstawowe, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 57 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

U-30 leki uzupe∏niajàce z odp∏atnoÊcià 30%, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 57 ust. 5
pkt 2 ustawy, 

U-50 leki uzupe∏niajàce z odp∏atnoÊcià 50%, których wykazy sà okreÊlone na podstawie art. 57 ust. 5
pkt 2 ustawy,

U-LR leki recepturowe wydane osobom ubezpieczonym, nieposiadajàcym uprawnieƒ okreÊlonych
symbolami IB, IW, ZK i AZ, PO, WP, E,

P leki i wyroby medyczne wydane osobom chorujàcym na choroby okreÊlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy — niezale˝nie od poziomu odp∏atnoÊci, 

P-0 leki i wyroby medyczne wydane bezp∏atnie osobom chorujàcym na choroby okreÊlone w prze-
pisach wydanych na podstawie  art. 58 ust. 2 ustawy, 

P-R leki i wyroby medyczne wydane za op∏atà rycza∏towà osobom chorujàcym na choroby okreÊlo-
ne w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, 

P-30 leki i wyroby medyczne wydane z odp∏atnoÊcià 30% osobom chorujàcym na choroby okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, 

P-50 leki i wyroby medyczne wydane z odp∏atnoÊcià 50% osobom chorujàcym na choroby okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2  ustawy, 

CN-R leki podstawowe wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1
ustawy,

CN-30 leki wydane z odp∏atnoÊcià 30% osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy,

CN-50 leki wydane z odp∏atnoÊcià 50% osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy,

CN-LR leki recepturowe wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1
ustawy, 

CN-P-0 leki wydane bezp∏atnie osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy, chorujàcym na
choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie  art. 58 ust. 2 ustawy, 

CN-P-30 leki wydane z odp∏atnoÊcià 30% osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy, choru-
jàcym na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy,

CN-P-50 leki wydane z odp∏atnoÊcià 50% osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy, choru-
jàcym na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy,

CN-P-R leki wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 1 ustawy, cho-
rujàcym na choroby okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie  art. 58 ust. 2 ustawy,

DN-R leki podstawowe wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2
ustawy, 

DN-30 leki z odp∏atnoÊcià 30% wydane osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

DN-50 leki z odp∏atnoÊcià 50% wydane osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

DN-LR leki recepturowe wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2
ustawy, 
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DN-P-0 leki recepturowe wydane bezp∏atnie osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

DN-P-R leki podstawowe wydane za op∏atà rycza∏towà osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2
ustawy, 

DN-P-30 leki z odp∏atnoÊcià 30% wydane osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2 ustawy,

DN-P-50 leki z odp∏atnoÊcià 50% wydane osobom, o których mowa w art. 197 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

IW leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 66 ustawy, 

IB leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 65 ust. 1 ustawy, z wy∏àcze-
niem osób, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

PO leki wydane osobom okreÊlonym w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

WP leki wydane osobom, o których mowa w art. 133 pkt 1, art. 134, 135 ust. 1, art. 161, 164 ust. 1,
art. 170 ust. 1, art. 193 ust. 3, art. 198 ust. 2 i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391),

ZK leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 64 ustawy, 

AZ leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r.
Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 65, poz. 596).

E leki wydane osobom posiadajàcym uprawnienia okreÊlone w art. 59 ust. 1 ustawy.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi 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 Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi 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 Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

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

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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Szanowni Paƒstwo!

ZAK¸AD WYDAWNICTW I POLIGRAFII CENTRUM OBS¸UGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW informuje,
˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego
zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udost´pniania
nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.

Prenumerat´ rocznà oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne mo˝na zamówiç 
listownie pod adresem: Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

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

lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03

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

Ceny brutto  prenumeraty*) na  2003 r.  (w  tym  7%  VAT):

DZIENNIK  USTAW  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ — 1225,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI” — 275,00 z∏

DZIENNIK  URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ „MONITOR  POLSKI  B” — 2320,00 z∏
Og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych

DZIENNIK  URZ¢DOWY MINISTRA  ZDROWIA — 34,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW — 54,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI — 20,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA  I  G¸ÓWNEGO  INSPEKTORA  OCHRONY  ÂRODOWISKA — 46,00 z∏

DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU  PA¡STWA — 26,00 z∏

PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — 216,00 z∏
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

BIULETYN  ZAMÓWIE¡  PUBLICZNYCH — 1320,00 z∏
Og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ

Informujemy, ̋ e nie przyjmujemy zarówno rezygnacji z prenumeraty, jak i zmniejszenia iloÊci prenumerowanych egzemplarzy.
Wyjàtek stanowi likwidacja instytucji lub firmy oraz uzasadnione wydarzenie losowe osób fizycznych.

*) Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników.


