
Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epi-

demii;
2) tryb finansowania z bud˝etu paƒstwa kosztów

Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych w zwiàzku ze
zwalczaniem epidemii.

§ 2. Do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby kie-
ruje si´ na podstawie decyzji administracyjnej o skie-
rowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii zawierajà-
cej w szczególnoÊci:
1) zakres czynnoÊci, do których wykonywania osoba

zosta∏a skierowana;
2) miejsce oraz czas rozpocz´cia wykonywania czyn-

noÊci;
3) czas, na jaki osoba zosta∏a skierowana do pracy.

§ 3. 1. Decyzj´, o której mowa w § 2, przekazuje si´
w formie pisemnej:
1) osobie skierowanej do pracy przy zapobieganiu

epidemii;
2) pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba skie-

rowana do pracy przy zapobieganiu epidemii.

2. Decyzj´, o której mowa w § 2, wojewoda mo˝e
przekazaç ustnie podmiotom, o których mowa w ust. 1,
je˝eli jest to uzasadnione sytuacjà epidemicznà. 

3. Je˝eli decyzja, o której mowa w § 2, zosta∏a prze-
kazana w trybie okreÊlonym w ust. 2, wojewoda nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni od dnia
rozpocz´cia pracy, przekazuje jà podmiotom, o których
mowa w ust. 1, w formie pisemnej. 

§ 4. 1. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa
w § 1 pkt 2, finansowane sà na podstawie faktury i mie-
si´cznego zestawienia, zawierajàcego w szczególnoÊci:
1) iloÊç, rodzaj oraz daty udzielonych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych wraz ze wskazaniem podstawy ich finan-
sowania ze Êrodków publicznych;

2) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadczenie
zdrowotne, przewidzianà w umowie z oddzia∏em
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na
którego obszarze ma siedzib´ Êwiadczeniodawca;

3) op∏at´ jednostkowà za ka˝dego rodzaju Êwiadcze-
nie zdrowotne, ustalonà przez Êwiadczeniodawc´,
wed∏ug kosztów w∏asnych, w przypadku innym ni˝
wymieniony w pkt 2.

2. Faktur´, o której mowa w ust. 1, wystawia si´ na
ogólnà kwot´ stanowiàcà sum´ op∏at jednostkowych
za Êwiadczenia zdrowotne wymienione w za∏àczonym
do niej zestawieniu.

§ 5. Wojewoda, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
udzielenia Êwiadczenia zdrowotnego, przekazuje Êwiad-
czeniodawcy Êrodki finansowe, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 4.

§ 6. W celu sporzàdzenia zestawienia, o którym mo-
wa w § 4 ust. 1, zak∏ad opieki zdrowotnej prowadzi ewi-
dencj´ udzielonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, o których
mowa w § 1 pkt 2, oraz osób, którym tych Êwiadczeƒ
udzielono, zawierajàcà:
1) imi´, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL

osoby, której udzielono Êwiadczenia zdrowotnego;
2) wskazanie podstawy prawnej sfinansowania z bu-

d˝etu paƒstwa kosztów udzielonego Êwiadczenia
zdrowotnego, o którym mowa w § 1 pkt 2;

3) dat´ udzielenia Êwiadczenia zdrowotnego;
4) dane o liczbie i rodzaju udzielonych Êwiadczeƒ

zdrowotnych w odniesieniu do ka˝dej osoby.

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 maja 2003 r. 

w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów
Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych w zwiàzku ze zwalczaniem epidemii

———————
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).


