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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).

3) cz∏onkowi — 10%

— prognozowanego przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, okre-
Êlanego corocznie w ustawie bud˝etowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç podwy˝szone do 50% prognozowanego przeci´t-
nego miesi´cznego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej w przypadku z∏o˝onoÊci problematy-
ki lub znacznej liczby wypadków lub incydentów lotni-
czych b´dàcych przedmiotem badania.

§ 2. Cz∏onkom Komisji b´dàcym cz∏onkami korpu-
su s∏u˝by cywilnej wynagrodzenie, o którym mowa
w § 1, przys∏uguje niezale˝nie od wynagrodzenia 

ustalonego na podstawie przepisów  o s∏u˝bie cywil-
nej.

§ 3. 1. WysokoÊç kwoty wynagrodzenia ekspertów
Komisji, ustalonego w umowie cywilnej, uzale˝nia si´
w szczególnoÊci od charakteru problemu b´dàcego
przedmiotem badania i jego z∏o˝onoÊci.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje nale˝noÊç za czynnoÊci przygotowawcze i ba-
dawcze oraz inne faktycznie poniesione koszty.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwiet-
nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9,
poz. 108) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) kryteria i sposób naliczania wysokoÊci dotacji przy-
znawanych izbom aptekarskim;

2) tryb przekazywania dotacji.

§ 2. Ustala si´ kryteria obliczenia wysokoÊci dota-
cji:

1) liczba wydanych dokumentów „Prawo wykonywa-
nia zawodu farmaceuty”;

2) wartoÊç jednego zadania zwiàzanego z wydaniem
dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty”;

3) liczba farmaceutów wprowadzonych do rejestru
farmaceutów;

4) wartoÊç jednego zadania zwiàzanego z wpisem da-
nych farmaceuty do rejestru i zmianà tych danych;

5) liczba zakoƒczonych post´powaƒ prowadzonych
przez rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;

6) wartoÊç jednego zadania zwiàzanego z zakoƒczo-
nym post´powaniem w sprawach odpowiedzial-
noÊci zawodowej;

7) liczba zakoƒczonych post´powaƒ przed sàdem ap-
tekarskim;

8) wartoÊç jednego zadania zwiàzanego z zakoƒczo-
nym post´powaniem w sprawach odpowiedzial-
noÊci zawodowej przed sàdem aptekarskim.

§ 3. 1. Dotacja dla izb aptekarskich naliczana jest ja-
ko iloczyn jednostkowej wartoÊci zadaƒ i ich liczby.

2. Dotacja naliczana jest w terminach okreÊlonych
w rozporzàdzeniu Ministra Finansów w sprawie szcze-
gó∏owych zasad, trybu i terminu opracowania materia-
∏ów do projektu ustawy bud˝etowej na dany rok bud˝e-
towy.

3. WartoÊç jednostkowa czynnoÊci ustalana jest co-
rocznie w drodze negocjacji ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia z okr´gowymi izbami aptekarskimi
i z Naczelnà Izbà Aptekarskà.

§ 4. 1. Podstaw´ przekazania dotacji stanowi umo-
wa zawarta pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia a izbà aptekarskà o przekazaniu dotacji ze
Êrodków publicznych na realizacj´ czynnoÊci, o których
mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich, w danym roku i sposobu jej roz-
liczenia. 

2. Ârodki finansowe na czynnoÊci b´dà przekazy-
wane w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2003 r.

w sprawie dotacji z bud˝etu paƒstwa dla izb aptekarskich

————————
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).

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


