
Na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia
23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz.
391, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10
maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez
apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych
zestawieƒ zrealizowanych recept podlegajàcych re-
fundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept
podlegajàcych refundacji (Dz. U. Nr 85, poz. 788)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1,
apteka sk∏ada, z zastrze˝eniem ust. 2, w siedzi-
bie w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w formie pisemnej oraz na noÊniku umo˝liwia-
jàcym zapis i odczyt informacji w sposób cy-
frowy, z zapisanymi na nim informacjami lub
przez okresowà teletransmisj´ danych, dwa ra-
zy w miesiàcu, w nast´pujàcych terminach:

1) za okres od 1 do 15 dnia danego miesiàca —
do pi´ciu dni roboczych od zakoƒczenia
okresu rozliczeniowego;

2) za okres od 16 dnia do koƒca miesiàca — do
pi´ciu dni roboczych od dnia zakoƒczenia
okresu rozliczeniowego.”;

2) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W przypadku gdy apteka nie zrealizowa∏a
recept na refundowane leki lub wyroby me-
dyczne dla osób korzystajàcych ze Êwiad-
czeƒ na podstawie przepisów o koordyna-
cji, cz´Êci B zbiorczego zestawienia, o któ-
rym mowa w § 1, nie  wype∏nia si´.”;

3) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister  Zdrowia: L. Sikorski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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 Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r.  w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609,
Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5,
poz. 37, Nr 19, poz 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892
i 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.



WZÓR
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1109)
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