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2) dzia∏alnoÊci w zakresie pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków na podstawie art. 26 ust. 2, lub
3) dzia∏alnoÊci w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia
lub przechowywania i dostarczania nasienia na
podstawie art. 29 ust. 1
— ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo
do ich prowadzenia.
3. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot, który zosta∏ upowa˝niony do prowadzenia okreÊlonej ksi´gi
lub rejestru na podstawie art. 14 ust. 2 i art. 20 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 58, zachowuje prawo do
jej prowadzenia.
4. Osoby, które ukoƒczy∏y kurs, o którym mowa
w art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowujà prawo wykonywania sztucznego unasienniania.
Art. 52. 1. Wpisy zwierzàt do ksiàg zwierzàt hodowlanych lub rejestrów zwierzàt hodowlanych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów uwa˝a si´ za wpisy dokonane zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
2. Dokumentacj´ hodowlanà wydanà przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy uwa˝a si´ za dokumentacj´ hodowlanà wydanà zgodnie z przepisami tej
ustawy.
Art. 53. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt utworzone na
podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 58, staje si´ Krajowym Centrum Hodowli Zwierzàt w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 54. 1. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot
prowadzàce ksi´g´, o której mowa w art. 17 ust. 1
i art. 18 ust. 1, lub rejestr, o którym mowa w art. 21
ust. 1 i art. 22 ust. 1, sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw rolnictwa pierwsze sprawozdanie zawierajàce informacje okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 23, za okres od dnia wejÊcia w ˝ycie
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ustawy do koƒca roku kalendarzowego, do dnia
31 marca roku nast´pnego.
2. Organizator zawodów konnych przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa pierwszà
informacj´, o której mowa w art. 44 ust. 5 pkt 1, za
okres od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do koƒca roku
kalendarzowego.
Art. 55. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 58, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 4, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 56. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 21a ust. 4,
art. 36, art. 38 i art. 40h ustawy, o której mowa
w art. 58, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 7, art. 22 ust. 6, art. 28 ust. 3,
art. 39, art. 46 i art. 50 ust. 2, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 57. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58,
zachowujà moc do dnia ich uchylenia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa uchyli,
w drodze rozporzàdzenia, akt wykonawczy wydany na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 58, zachowany czasowo w mocy zgodnie
z ust. 1, nie póêniej ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 58. Traci moc ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 866).
Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

922
USTAWA
z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
1)

1) po art. 14 dodaje si´ art. 14a i 14b w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Podmiotowi zobowiàzanemu do finansowania Êwiadczeƒ ze Êrodków

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154,
Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i 433, Nr 82, poz. 559 i Nr 115, poz. 793.
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publicznych przys∏uguje roszczenie
o zwrot poniesionych kosztów Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej wobec osoby,
która pope∏ni∏a umyÊlne przest´pstwo, stwierdzone prawomocnym
wyrokiem, którego skutkiem jest koniecznoÊç udzielenia Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej. Roszczenie nie przys∏uguje w przypadkach, o których mowa
w art. 14b ust. 1.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1,
nie przys∏uguje z tytu∏u poniesienia
kosztów Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielonych sprawcy przest´pstwa, o którym mowa w ust. 1.
Art. 14b. 1. Fundusz pokrywa koszty Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej ze Êrodków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7a,
w przypadkach gdy:
1) koniecznoÊç ich udzielenia jest nast´pstwem zdarzeƒ zaistnia∏ych
w zwiàzku z ruchem pojazdu mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowiàzek zawarcia umowy obowiàzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych, oraz
2) posiadacz lub kierujàcy pojazdem
mechanicznym sà obowiàzani do
odszkodowania na zasadach okreÊlonych w art. 34 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z póên. zm.2)).
2. Funduszowi nie przys∏ugujà roszczenia z tytu∏u poniesienia kosztów
Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1.”;
2) w art. 97 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Fundusz otrzymuje dotacj´ z bud˝etu paƒstwa
na sfinansowanie kosztów realizacji zadania,
o którym mowa w ust. 3 pkt 3, z wyjàtkiem
kosztów, o których mowa w art. 117 ust. 1
pkt 1a.”;
3) w art. 116 w ust. 1 po pkt 7 dodaje si´
pkt 7a w brzmieniu:
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141,
poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r.
Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557 i Nr 102, poz. 691.
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„7a) Êrodki przekazane przez zak∏ady ubezpieczeƒ
i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na
podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;”;
4) w art. 117 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´
pkt 1a w brzmieniu:
„1a) koszty Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych w przypadku, o którym mowa
w art. 14b ust. 1;”;
5) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu okreÊla wysokoÊç:
1) planowanych kosztów dla centrali, w tym:
a) kosztów finansowania dzia∏alnoÊci centrali,
b) rezerwy na koszty realizacji zadaƒ wynikajàcych z przepisów o koordynacji,
c) rezerwy na koszty Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a;
2) planowanych kosztów poszczególnych oddzia∏ów wojewódzkich Funduszu, w tym
kosztów finansowania dzia∏alnoÊci poszczególnych oddzia∏ów;
3) ∏àcznych przychodów i kosztów Funduszu.”;
6) art. 124 otrzymuje brzmienie:
„Art. 124. 1. Zmiany planu finansowego Funduszu
mo˝na dokonaç w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zatwierdzenia
albo ustalenia planu.
2. Zmiany planu finansowego Funduszu
zatwierdzonego w trybie, o którym
mowa w art. 121 ust. 4, mo˝e dokonaç Prezes Funduszu. Przepisy
art. 121 ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio.
3. Zmiany planu finansowego Funduszu
ustalonego zgodnie z art. 121 ust. 5
albo art. 123 ust. 3 mo˝e dokonaç
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
na uzasadniony wniosek Prezesa Funduszu. Do wniosku o zmian´ planu
do∏àcza si´ opini´ Rady Funduszu,
opinie komisji w∏aÊciwej do spraw
finansów publicznych oraz komisji
w∏aÊciwej do spraw zdrowia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Prezes Funduszu, po poinformowaniu
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, mo˝e dokonaç
przesuni´cia kosztów w planie finan-
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sowym centrali Funduszu oraz przesuni´cia kosztów w ramach kosztów administracyjnych w planie finansowym
Funduszu, a tak˝e dokonaç zmiany
planu finansowego w zakresie Êrodków przekazywanych Narodowemu
Funduszowi Zdrowia z bud˝etu paƒstwa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym.
5. Dyrektor oddzia∏u wojewódzkiego
Funduszu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu, mo˝e dokonaç przesuni´cia kosztów w ramach kosztów
przeznaczonych na Êwiadczenia opieki zdrowotnej w planie finansowym
oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu.
6. Prezes Funduszu podejmuje decyzj´
o uruchomieniu rezerwy ogólnej po
uzyskaniu pozytywnych opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia
oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych.
7. Prezes Funduszu podejmuje decyzje
o uruchomieniu rezerw, o których
mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b i c,
po poinformowaniu ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
8. Zmian planu finansowego Funduszu,
o których mowa w ust. 1—3, dokonuje si´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. 118.
9. Do zmian planu finansowego, o których mowa w ust. 4—7, oraz do zmiany planu finansowego wynikajàcej
z art. 129 ust. 3 i 4 nie stosuje si´ przepisów art. 118 ust. 3 oraz art. 121.
10. W przypadku gdy w danym roku obrotowym wysokoÊç kosztów, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a,
jest wy˝sza od wysokoÊci rezerwy,
o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1
lit. c, ró˝nica jest pokrywana z rezerwy ogólnej Funduszu.
11. W przypadku gdy w danym roku obrotowym wysokoÊç kosztów, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a,
jest ni˝sza od wysokoÊci rezerwy,
o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1
lit. c, ró˝nic´ przeznacza si´ na powi´kszenie wysokoÊci tej rezerwy
w nast´pnym roku obrotowym.”;
7) art. 129 otrzymuje brzmienie:
„Art. 129. 1. Zatwierdzony zysk netto za dany rok
obrotowy przeznacza si´ na:
1) pokrycie strat z lat ubieg∏ych;
2) fundusz zapasowy.
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2. O pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada
Funduszu
w
drodze
uchwa∏y,
z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa pokrycia strat z lat ubieg∏ych. Uchwa∏a
Rady Funduszu mo˝e byç podj´ta po
uzyskaniu pozytywnej opinii ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia odnoÊnie do sposobu podzia∏u zysku netto lub pokrycia straty netto.
3. W przypadku przyj´cia przez Rad´
Funduszu uchwa∏y przewidujàcej
przeznaczenie zysku netto za dany rok
obrotowy na fundusz zapasowy, Prezes Funduszu mo˝e dokonaç zmiany
planu finansowego Funduszu na rok,
w którym dokonuje si´ podzia∏u zysku, przewidujàcej zwi´kszenie planowanych kosztów Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej o kwot´ nie wi´kszà ni˝
wysokoÊç zysku netto za dany rok obrotowy przeznaczonego na fundusz
zapasowy.
4. W przypadku, o którym mowa
w ust. 3, oraz w przypadku przeznaczenia cz´Êci rezerwy, o której mowa
w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. c, zgodnie
z art. 124 ust. 11, przepisu art. 118
ust. 1 nie stosuje si´.
5. Przy zmianie planu finansowego Funduszu, o której mowa w ust. 3, przy
ustaleniu wysokoÊci Êrodków przekazywanych poszczególnym oddzia∏om
wojewódzkim Funduszu na finansowanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
uwzgl´dnia si´ wyniki finansowe oddzia∏ów wojewódzkich Funduszu za
dany rok obrotowy.
6. Przy stosowaniu art. 118 ust. 4 do planu finansowego na rok nast´pny nie
uwzgl´dnia si´ Êrodków przekazanych oddzia∏om wojewódzkim Funduszu zgodnie z ust. 3 i 5 oraz Êrodków przekazanych oddzia∏om wojewódzkim Funduszu przy uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118
ust. 2 pkt 1 lit. c.”;

8) po art. 131 dodaje si´ art. 131a w brzmieniu:
„Art. 131a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wskaênika
wynikajàcego z kosztów Êwiadczeƒ
opieki
zdrowotnej
udzielanych
w przypadku, o którym mowa
w art. 14b ust. 1, uwzgl´dniajàc wysokoÊç tych kosztów, wysokoÊç zbioru sk∏adek brutto z tytu∏u umów obo-
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wiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz wysokoÊç
wp∏ywów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u op∏at
za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia
umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

3) tym, czy sprawcà zdarzenia zaistnia∏ego w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych by∏a osoba kierujàca pojazdem mechanicznym, czy inna osoba;
4) dacie i miejscu zdarzenia zaistnia∏ego w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych.
5. Je˝eli jest to konieczne dla ustalenia
uczestników lub sprawcy zdarzenia,
na zasadach i w zakresie okreÊlonym
w ust. 4, Fundusz mo˝e si´ zwróciç
o udzielenie informacji równie˝ do
Krajowego Rejestru Karnego, sàdu
lub innego organu prowadzàcego
post´powanie w sprawie wypadku
drogowego.”;

2. WysokoÊç wskaênika, o którym mowa w ust. 1, okreÊlana jest corocznie, w terminie do 30 wrzeÊnia, i ma
zastosowanie w roku nast´pnym.
3. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1,
jest ilorazem wysokoÊci kosztów
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych w przypadku, o którym mowa w art. 14b ust. 1, oraz sumy wysokoÊci zbioru sk∏adek brutto, z tytu∏u umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
i wysokoÊci wp∏ywów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia umów obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, prognozowanych
na rok nast´pny.
4. Na wniosek Funduszu, nie cz´Êciej
ni˝ co miesiàc, Policja przekazuje
Funduszowi odp∏atnie, uwzgl´dniajàc rzeczywiste koszty przekazania,
informacje odr´bne dla ka˝dego
zdarzenia o:
1) osobach poszkodowanych na
skutek
zdarzeƒ
zaistnia∏ych
w zwiàzku z ruchem pojazdów
mechanicznych obejmujàce dla
ka˝dej osoby: imi´ i nazwisko,
imi´ ojca oraz numer PESEL,
a w przypadku nieposiadania numeru PESEL — dat´ urodzenia
i obywatelstwo;
2) sprawcach zdarzeƒ zaistnia∏ych
w zwiàzku z ruchem pojazdów
mechanicznych obejmujàcych dla
ka˝dej osoby: imi´ i nazwisko,
imi´ ojca oraz numer PESEL,
a w przypadku nieposiadania numeru PESEL — dat´ urodzenia
i obywatelstwo;
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9) po art. 136 dodaje si´ art. 136a w brzmieniu:
„Art. 136a. Kwota, o której mowa w art. 136 pkt 5,
nie zawiera zobowiàzaƒ z tytu∏u kosztów pokrywanych z rezerwy, o której
mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. c.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. 1. Zak∏ady ubezpieczeƒ wykonujàce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dzia∏alnoÊç w zakresie obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przekazujà do
centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) op∏at´ rycza∏towà okreÊlanà jako
iloczyn wysokoÊci zbioru sk∏adek
brutto za dany miesiàc z tytu∏u
umów obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych oraz wskaênika,
o którym mowa w art. 131a ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135,
z póên. zm.4));
———————
3)

4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141,
poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r.
Nr 49, poz. 328, Nr 82, poz. 557 i Nr 102, poz. 691.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82,
poz. 559, Nr 115, poz. 793 i Nr 133, poz. 922.
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2) informacj´ o wysokoÊci zbioru
sk∏adek brutto, o których mowa
w pkt 1.
2. Op∏ata rycza∏towa oraz informacja,
o których mowa w ust. 1, sà przekazywane miesi´cznie w terminie do dwudziestego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczà.”;
2) po art. 119 dodaje si´ art. 119a w brzmieniu:
„Art. 119a. 1. Fundusz przekazuje do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) op∏at´ rycza∏towà okreÊlanà jako
iloczyn wysokoÊci wp∏ywów za
dany miesiàc z tytu∏u op∏at za niespe∏nienie obowiàzku zawarcia
umów obowiàzkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych oraz wskaênika,
o którym mowa w art. 131a ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych;
2) informacj´ o wysokoÊci wp∏ywów, o których mowa w pkt 1.
2. Op∏ata rycza∏towa oraz informacja,
o których mowa w ust. 1, sà przekazywane miesi´cznie w terminie do dwudziestego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczà.”.
Art. 3. Op∏at´ rycza∏towà, o której mowa
w art. 43a ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, wylicza si´ na podstawie umów zawartych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
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Art. 4. 1. W okresie od dnia 1 paêdziernika 2007 r.
do dnia 31 grudnia 2008 r.:
1) wysokoÊç wskaênika, o którym mowa w art. 131a
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, ustala si´ na poziomie 0,12;
2) wysokoÊç Êrodków finansowych otrzymywanych
przez Êwiadczeniodawc´ z rezerwy wymienionej
w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
ustala si´ uwzgl´dniajàc: wysokoÊç tej rezerwy,
wysokoÊç kosztów Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
b´dàcych nast´pstwem zdarzeƒ zaistnia∏ych
w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych, poniesionych przez Êwiadczeniodawc´ oraz ∏àcznà
wysokoÊç kosztów Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
b´dàcych nast´pstwem zdarzeƒ zaistnia∏ych
w zwiàzku z ruchem pojazdów mechanicznych, poniesionych przez Êwiadczeniodawców;
3) do wyliczenia wysokoÊci op∏aty rycza∏towej, o której mowa w art. 43a ust. 1 pkt 1 i art. 119a ust. 1
pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ wysokoÊç
wskaênika ustalonego w pkt 1.
2. WysokoÊç wskaênika, o którym mowa
w art. 131a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, na rok 2009
okreÊla si´ w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2007 r.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdaƒ o zaleg∏ych nale˝noÊciach
przedsi´biorców z tytu∏u Êwiadczeƒ na rzecz sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zakres sprawozdaƒ o udzielonej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocà”, o których mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy
publicznej, zwanej dalej „ustawà”, przekazywanych Prezesowi Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

a) okresowych sprawozdaƒ o udzielonej pomocy,
b) sprawozdaƒ o pomocy udzielonej na du˝e projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów
wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy;
2) zakres sprawozdaƒ o zaleg∏oÊciach przedsi´biorców we wp∏atach Êwiadczeƒ nale˝nych na rzecz
sektora finansów publicznych, o których mowa
w art. 34 ust. 1 ustawy, przekazywanych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych;
3) okresy sprawozdawcze;
4) terminy sk∏adania sprawozdaƒ;

