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OPIS PRODUKTU I WARUNKÓW SPRZEDAŻY 

ZAWARTOŚĆ BAZY lek9.2: 

1. Określoną na podstawie art.9 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
maksymalną cenę zakupu dla Świadczeniodawców.  
Zbiór zawiera obliczoną wartość zgodnie z art. 9.1 oraz osobno zgodnie z art. 9.2. Maksymalna 
cena zakupu dla świadczeniodawcy została określona przez wybór wartości mniejszej. 

2. Graficzne przedstawienie danych ułatwiające ich ocenę.  
2.1 Dla leków, których cena hurtowa wyznaczona zgodnie z artykułem 9.1 Ustawy nie 

przekracza ceny określonej zgodnie z art. 9.2 ustawy zastosowano zielony symbol ☻ 
2.2 Dla pozostałych leków kolorowy pasek pozwalający ocenić wzrokowo rozbieżność wartości 

określonych dla leku zgodnie z art. 9.1 i art. 9.2 (widoczny tylko w Excelu 2007 i nowszym) 
3.  DDD (dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia) 

Źródła informacji na temat dawek DDD:  
3.1 Informator o lekach udostępniony na stronach Ministerstwa Zdrowia 

http://bil.aptek.pl/servlet/specjalista_f/list 
3.2 ATC/DDD Index 2012 dostępny na stronie WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology  http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 
4. Ilość dawek DDD w opakowaniu leku. 
5. Wyróżnione leki stanowiące podstawę limitu. 
6. Ceny zbytu 1 dawki DDD dla leków należących do jednej grupy limitowej. 
7. Opracowanie zawiera wszystkie dane zamieszczone w Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 

lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r. 

INFORMACJA NA TEMAT KOMPLETNOŚCI OPRACOWANIA DANYCH bazy lek9.2 

Na 3168 pozycji zawartych w Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

na dzień 1 marca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 4) obliczenia nie 
zostały dokonane dla 107 pozycji (np. brak określenia dawki DDD, nowa od 1.03.2012r.; grupa limitowa 
bez wskazania leku stanowiącego podstawę limitu). Baza lek9.2 zawiera 216 pozycji oznaczonych w 
kolumnie „UWAGA - dodatkowe informacje o obliczeniach” wykrzyknikiem, dla których obliczenia 
zostały dokonane pomimo niepełnych danych w oparciu o założenia w skrócie przedstawione w 
kolumnie „INFO sposób przeliczeń”. Decydując się na dokonanie szacunkowych obliczeń mieliśmy na 
celu maksymalne zbliżenie się do intencji ustawy o refundacji. 



2 

 

WARUNKI ZAKUPU BAZY lek9.2 

Cena netto bazy danych dla jednego Świadczeniodawcy wynosi 320zł + 23% VAT (393,60zł brutto) 

Za datę przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmujemy datę wpływu należności na konto bankowe 
firmy „Usługi Komputerowe Sprzedaż Bezpośrednia Krzysztof Leśniewicz” ul. Czechosłowacka 31/3, 61-
456 Poznań. (Nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto.) 

Nr konta: 11 1020 4027 0000 1302 0125 8854 
PKO BP S.A. O. XII w Poznaniu 

Dla Państwa wygody, celem skrócenia czasu dostarczenia bazy lek9.2, Sprzedający uznaje również za 
datę przyjęcia do realizacji zamówienia, datę przesłania droga mailową kopii dokumentu 
potwierdzającego dokonanie zapłaty. 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia zawierającego dane niezbędne do 
wystawienia faktury VAT (załącznik: formularz zamówienia bazy lek92). Wystawienie i wysłanie faktury 
nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji i otrzymania formularza 
zamówienia. 
Formularz zamówienia przyjmujemy: 
pocztą elektroniczną:  biuro@lekdlaszpitala.pl 
pocztą na adres: Usługi Komputerowe Sprzedaż Bezpośrednia Krzysztof Leśniewicz   
   ul. Czechosłowacka 31/3, 61-456 Poznań 

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówienia następuje poprzez:  

1. Przesłanie bazy lek9.2 na wskazany adres e-mail podany w formularzu zamówienia w terminie 3 
dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji lub 

2. Wysyłkę listem poleconym na wskazany w formularzu zamówienia adres pocztowy w terminie 7 
dni roboczych. 

INFORMACJE PRAWNE I ZASTRZEŻENIA 

Dane zawarte w bazie lek9.2 zostały przygotowane zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1 marca 2012 
roku na podstawie: 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 696) 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2012 r. 
(Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r., poz. 4) 

Komunikat Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiących podstawę limitu z 
dnia 9 stycznia 2012r. 
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Firma Usługi Komputerowe Krzysztof Leśniewicz dołożyła starań, aby informacje przedstawione w 
bazie danych lek9.2 były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkowników bazy zawartych w niej informacji. 
Decyzje w zakresie objętym niniejszym opracowaniem powinny być podejmowane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika. Dane zamieszczone w 
bazie lek9.2 mają charakter informacyjny, nie zastępują przepisów prawa i nie mogą być podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń.  

Zabronione jest nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja bazy danych. 
Wszelkie prawa autorskie bazy lek9.2 przysługują firmie Usługi Komputerowe Krzysztof Leśniewicz. 

Usługi Komputerowe Sprzedaż Bezpośrednia Krzysztof Leśniewicz 
Ul. Czechosłowacka 31/3, 61-456 Poznań 
 NIP: 783-102-95-53 
E-mail: biuro@lekdlaszpitala.pl 
http://www.lekdlaszpitala.pl 
Tel. 724 224 176 czynny od 7:30 do 12:30 
 

INFORMACJE TECHNICZNE o bazie lek9.2: 

Wymagania programowe:  
 Baza danych lek9.2 jest dostarczana w postaci pliku.xls, który jest standardem dla arkuszy 
kalkulacyjnych i może być użytkowana za pomocą programów: 
- Excel w wersjach: XP, 2003, 2007 oraz 2010 firmy Microsoft.  
- Open Office w wersji 3.3 i wyższej (oprogramowanie dostępne bezpłatnie) 
Twórca opracowania nie zapewnia działania bazy danych w innych programach i wersjach. 

Wymagania sprzętowe: 
Po dokładne dane należy sięgnąć do informacji producentów odpowiedniego oprogramowania. 
Z naszych testów wynika, że arkusz działa wystarczająco szybko na komputerze o następującej 
konfiguracji: Procesor Intel Celeron 1GHz, pamięć operacyjna 512MB, system operacyjny: Windows 98, 
program: MS Excel XP. 
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Instrukcja obsługi arkusza lek92.xls w Excelu 2007 

1. Przeszukiwanie arkusza.  
Arkusz lek92.xls jest dostarczany z ustawionymi filtrami na kolumnach 
„Substancja czynna”, „Nazwa, postać i dawka leku…” oraz „Nr Grupy”. Filtry te (po 
kliknięciu na znajdujący się przy tytule kolumny symbol ▼) umożliwiają 
przeszukiwanie arkusza na różne sposoby:  

- Gdy klikamy lewym klawiszem myszki na symbol ▼ pojawia się 
okienko z możliwością szukania przez wpisywanie na klawiaturze 
początkowych liter szukanej pozycji. Ten sposób szukania uruchamia 
się usuwając zaznaczenie przy pozycji (zaznacz wszystko), a 
następnie można zacząć używać klawiatury, szybko wpisując kolejne 
litery nazwy. Następnie zaznaczamy interesujące nas pozycje i 
klikamy na przycisk OK. 
 
- W rozwijanym menu powyżej listy pozycji do przeszukiwania 
znajduje się opcja  
„Wyczyść filtr ...” - służy ona do wyłączenia ustawionego filtra i 
wyświetlenia wszystkich pozycji. 

- po kliknięciu na „Filtry tekstu”, a następnie „zawiera” – pojawia się 
okienko: Autofiltr niestandardowy, który jest bardzo użyteczny do 
zaawansowanego przeszukiwania 

Przykład: Aby wybrać wszystkie 
pozycje zawierające w nazwie 
słowo „zawiesina” należy: w 
pierwszym (u góry po lewej) menu 
rozwijalnym wybrać „zawiera” a w 
drugim (w tej samej linii) wpisać 
„zawiesina” i kliknąć przycisk OK. W 
wyniku tej operacji otrzymamy listę 
wszystkich preparatów, które w 
opisie zawierają słowo „zawiesina”. 

Filtry można łączyć, czyli np. założyć filtr na kolumnie „Nr grupy”, a później na kolumnę „Nazwa, postać i 
dawka leku...”, a po obejrzeniu wyników należy pamiętać o wyczyszczeniu filtrów na obu kolumnach. 
W przypadku, gdy po filtrowaniu nie widzimy wyników, należy nacisnąć klawisz Page Up (sytuacja ta nie 
zdarzy się w przypadku, gdy filtrowanie rozpoczniemy widząc pierwszą pozycję (LP=1) w arkuszu). 

2. Kopiowanie potrzebnych danych 
Po znalezieniu szukanej pozycji, z kolumny o nazwie „Max cena zakupu wg art. 9 ust 1 i 2  (Dostępne 
kopiowanie dla użytkownika)”, można skopiować maksymalną cenę dopuszczaną do zakupu przez 
Świadczeniodawcę (zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy…).  


