
Na podstawie art. 217 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. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „ustawa” — ustaw´ z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Fundu-
szu Zdrowia;

2) „Fundusz” — Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) „Kasa” — Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego;

4) „Zak∏ad” — Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

§ 2. 1. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2
pkt 1—5 ustawy, dotyczàce osób ubezpieczonych do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà przekazywane przez
Zak∏ad i Kas´ do oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu,
w jaki przekszta∏cona zosta∏a regionalna kasa chorych,
której cz∏onkiem by∏ ubezpieczony.

2. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5
ustawy, dotyczàce osób ubezpieczonych do dnia wej-

Êcia w ˝ycie ustawy w Bran˝owej Kasie Chorych dla
S∏u˝b Mundurowych, sà przekazywane przez Zak∏ad
i Kas´ do oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania ubezpieczo-
nego.

3. Miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 2,
ustala si´ w oparciu o podany w zg∏oszeniu do ubez-
pieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, kod
pocztowy adresu zameldowania w miejscu pobytu sta-
∏ego, a je˝eli adres zameldowania w miejscu pobytu
sta∏ego jest inny ni˝ adres miejsca zamieszkania lub
brak jest w zg∏oszeniu adresu zameldowania w miejscu
pobytu sta∏ego — kod pocztowy adresu miejsca za-
mieszkania.

4. W przypadku niepodania w zg∏oszeniu do ubez-
pieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, adre-
su miejsca zamieszkania, Zak∏ad i Kasa ustala miejsce
zamieszkania na podstawie danych uzyskanych ze
zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewi-
dencji LudnoÊci prowadzonego przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw administracji publicznej lub wojewódz-
kich zbiorów meldunkowych.

5. Je˝eli osoba podlegajàca ubezpieczeniu zdro-
wotnemu do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie zosta∏a
przyporzàdkowana do kasy chorych przez Zak∏ad lub
Kas´, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5
ustawy, sà przekazywane do oddzia∏u wojewódzkiego
Funduszu w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania tej osoby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 maja 2003 r.

w sprawie sposobu przyporzàdkowania do oddzia∏ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubez-
pieczonych zg∏oszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o powszech-

nym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

———————
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).
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6. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5
ustawy, dotyczàce ubezpieczonych obywateli polskich
niezamieszkujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, sà przekazywane przez Zak∏ad lub Kas´ do od-
dzia∏u wojewódzkiego Funduszu, w jaki przekszta∏cona
zosta∏a regionalna kasa chorych, której taki obywatel
by∏ cz∏onkiem do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

7. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5
ustawy, dotyczàce ubezpieczonych obywateli polskich
niezamieszkujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, b´dàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏onka-
mi Bran˝owej Kasy Chorych dla S∏u˝b Mun-
durowych, sà przekazywane przez Zak∏ad lub Kas´
do Mazowieckiego Oddzia∏u Wojewódzkiego Funduszu.

8. W przypadku gdy ustalenie w∏aÊciwego dla ubez-
pieczonego oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu jest
niemo˝liwe albo nadmiernie utrudnione, dane, o któ-
rych mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, sà prze-
kazywane do Mazowieckiego Oddzia∏u Wojewódzkie-
go Funduszu.

§ 3. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 
pkt 1—5 ustawy, sà przekazywane przez Zak∏ad przy
przekazywaniu danych dotyczàcych sk∏adek na ubez-
pieczenie zdrowotne op∏acanych od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski


