
Na podstawie art. 19b ust. 3 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób wydawania poÊwiadczenia potwierdzajà-
cego prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych z ubezpie-
czenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

2) wzór poÊwiadczenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. 1. PoÊwiadczenie potwierdzajàce prawo do
Êwiadczeƒ zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatrzone
w numer, wydaje w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania lub pobytu osoby uprawnionej oddzia∏
wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na wnio-
sek osoby uprawnionej do Êwiadczeƒ zdrowotnych na
podstawie przepisów o koordynacji, nie póêniej ni˝
w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

2. Przez z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
rozumie si´ przedstawienie zaÊwiadczenia o prawie do
Êwiadczeƒ zdrowotnych przys∏ugujàcych na podstawie
przepisów o koordynacji, wydanego przez instytucj´
w∏aÊciwà w rozumieniu tych przepisów, oraz dowodu
osobistego, paszportu lub innego dokumentu, na pod-
stawie którego mo˝liwe jest ustalenie danych osobo-
wych osoby wyst´pujàcej o wydanie poÊwiadczenia.

§ 3. Wzór poÊwiadczenia, o którym mowa w § 1
pkt 1, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 maja 2004 r.

w sprawie sposobu wydawania i okreÊlenia wzoru poÊwiadczenia

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa 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 i 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.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 maja 2004 r. (poz. 1260)

WZÓR


