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Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 grudnia 2004 r. w sprawie Êwiadczeƒ wysokospe-
cjalistycznych finansowanych z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661,
z 2006 r. Nr 231, poz. 1687 oraz z 2008 r. Nr 160,
poz. 995) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 uchyla si´ ust. 2;

2) uchyla si´ § 4 i 5;

3) w § 6:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,

b) uchyla si´ ust. 2;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ceny Êwiadczeƒ ustala si´ w wyniku nego-
cjacji ze Êwiadczeniodawcami, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci:

1) koszty przedstawiane przez Êwiadczenio-
dawców, uwzgl´dniajàce koszty przygoto-
wania i wykonania Êwiadczenia;

2) informacje dotyczàce kosztów Êwiadczeƒ
b´dàce w dyspozycji ministra;

3) ceny Êwiadczeƒ okreÊlone w umowach za-
wartych w dwóch poprzednich latach.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ârodki publiczne sà przekazywane Êwiad-
czeniodawcom, po przedstawieniu i zaak-

ceptowaniu faktur za udzielone Êwiadcze-
nia oraz rozliczeƒ sporzàdzonych wed∏ug
wzoru i w terminach okreÊlonych w umo-
wie.

2. Ârodki publiczne, o których mowa w ust. 1,
Êwiadczeniodawca przeznacza wy∏àcznie
na pokrycie kosztów zwiàzanych z realiza-
cjà umowy.”;

6) uchyla si´ § 10;

7) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum Monitorowania JakoÊci w Ochronie
Zdrowia sk∏ada ministrowi sprawozdania
z oceny jakoÊci Êwiadczeƒ, o których mowa
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, do dnia
30 czerwca — za poprzedni rok kalendarzo-
wy.”;

8) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

9) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia.

§ 2. Umowy zawarte na 2009 r. na podstawie do-
tychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na jaki zosta∏y zawarte, z tym ˝e umowy zawar-
te na Êwiadczenia, o których mowa w za∏àczniku nr 1
w lp. 10—13 i 16 do rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, realizowane sà na dotychczasowych zasadach,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 marca 2009 r.

§ 3. Do rozliczania i przekazywania Êrodków 
publicznych za Êwiadczenia udzielone w miesiàcu,
w którym wesz∏o w ˝ycie niniejsze rozporzàdzenie,
stosuje si´ dotychczasowe przepisy.

§ 4. Przepisy § 1 pkt 8 i 9 stosuje si´ od dnia
1 kwietnia 2009 r.

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

Minister Zdrowia: E. Kopacz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 stycznia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êwiadczeƒ wysokospecjalistycznych finansowanych
z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci pozostajàcej w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia

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

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 stycznia 2009 r. (poz. 155)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ÂWIADCZE¡ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH, KTÓRE SÑ FINANSOWANE Z BUD˚ETU PA¡STWA,
Z CZ¢ÂCI POZOSTAJÑCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA W¸AÂCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES ÂWIADCZE¡ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUD˚ETU PA¡STWA
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