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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. ustawę  

o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu 
Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 
Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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USTAWA 
z dnia 8 listopada 2013 r. 

 
o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej 
Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej1)  
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 
1599, z późn. zm.2)) w art. 101a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Prokurator Generalny wymienia dane dotyczące prokuratorów w stanie 
spoczynku, w zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu 
Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecz-
nego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. 
zm.), za pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.”.  

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.3)) w art. 37 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Central-
nego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych, usta-
wę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 
1430, z 2012 r. poz. 637 oraz z 2013 r. poz. 1247. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 
411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 
1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 
149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382, z 2012 r. poz. 637, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. 
poz. 983. 
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„5. Kasa wymienia dane dotyczące rolników i domowników, w zakresie okre-
ślonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany In-
formacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w roz-
porządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 
września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za pośrednictwem 
punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład.”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666 i 675) po art. 35 dodaje się art. 
35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. Wojskowy organ emerytalny wymienia dane dotyczące żołnierzy 
zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i członków ich ro-
dzin, w zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w ra-
mach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 
Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 
września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z 
późn. zm.), za pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzo-
nego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i 
Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667 i 675) po art. 36 doda-
je się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Organy emerytalne wymieniają dane funkcjonariuszy zwolnio-
nych ze służby i członków ich rodzin, w zakresie określonym w 
art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej 
Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, 
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 
284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za pośrednictwem punktu 
kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.”. 
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Art. 5. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu: 
„Art. 68a. 1. Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie punktu kon-

taktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), służącego 
do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany 
Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie: 

1) określania ustawodawstwa mającego zastosowanie; 
2) świadczeń pieniężnych z tytułu choroby; 
3) świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świad-

czeń dla ojca; 
4) świadczeń z tytułu inwalidztwa; 
5) świadczeń z tytułu starości; 
6) rent rodzinnych; 
7) świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i cho-

rób zawodowych; 
8) zasiłków na wypadek śmierci; 
9) świadczeń przedemerytalnych; 

10) specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskład-
kowym; 

11) odzyskiwania należności z tytułu składek lub nadpłaconych 
świadczeń. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Zakład jest instytucją właściwą, 
instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca pobytu, o 
których mowa  w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE 
L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wy-
danie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) oraz instytucją 
łącznikową, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 

1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, 
poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706, z 2012 r. poz. 611, 637, 769, 
1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 675, 827 i 983. 
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3. Zakład może przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne 
do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1, 
w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego oraz z rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.”; 

2) w art. 77 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 w 
brzmieniu: 

„9) wydatki na prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 
68a ust. 1.”. 

 
Art. 6.  

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 427, z późn. zm.5)) w art. 175a dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spo-
czynku, w zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 13 paździer-
nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elek-
tronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, 
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozpo-
rządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpie-
czenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), 
za pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych.”.  

 
Art. 7.  

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń rodzinnych 

w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Za-
bezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty-
czącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koor-

                                                
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 

1165 i 1247. 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 

1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, 
poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212, z 2012 r. poz. 1255 i 1548 oraz z 2013 r. 
poz. 983. 
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dynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem punktu 
kontaktowego, o którym mowa w art. 22 ust. 2.”; 

2) w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w 
brzmieniu: 

„2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi punkt 
kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykony-
wania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, służący do wymiany danych w ramach Syste-
mu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Spo-
łecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.  

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać 
dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowe-
go, o którym mowa w ust. 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków 
wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego.”. 

 
Art. 8.  

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje 
zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w zakresie świad-
czeń dla bezrobotnych, w szczególności przez: 

1) pełnienie funkcji instytucji łącznikowej; 
2) prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporzą-

dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 
dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporzą-
dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 
1, z późn. zm.), służącego do wymiany danych w ramach Syste-
mu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpie-
czenia Społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
„1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może prze-

twarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu 
kontaktowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji 
praw lub obowiązków wynikających z przepisów o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego.”; 

2) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Samorząd województwa wymienia dane w zakresie świadczeń dla bezro-

botnych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczą-
cych Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Par-
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lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 
r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, za pośrednictwem 
punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2.”. 

 
Art. 9. 

 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.7)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) podstawy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
(Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 
16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1231/2010 z dnia 
24 listopada 2010 r. rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 
i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, któ-
rzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na 
swoje obywatelstwo (Dz. Urz. UE L 344 z 29.12.2010, str. 1);”; 

2) w art. 5 pkt 32 otrzymuje brzmienie: 
„32) przepisy o koordynacji − przepisy o koordynacji systemów zabez-

pieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń 
zdrowotnych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego, w rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 
2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzającym rozporządzenie 
(WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli 
państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami je-

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, 
poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 
1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 
1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 
1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. 
poz. 154, 879 i 983. 
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dynie ze względu na swoje obywatelstwo oraz decyzje wydane na pod-
stawie przepisów powyższych rozporządzeń;”; 

3) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik przebywający na urlopie 

bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskiego wybrany w Rzeczypospo-
litej Polskiej lub osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, do której ma zasto-
sowanie art. 11 ust. 3 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na 
podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

4) w art. 97 po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 
„3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, insty-

tucją miejsca pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych 
świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz pro-
wadzi, w centrali Funduszu, punkt kontaktowy, o którym mowa w rozpo-
rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 
września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
służący do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany 
Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczo-
wych świadczeń zdrowotnych.”; 

5) w art. 188 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w 
brzmieniu: 

„6) prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 
3d.”. 

 
Art. 10. 

1. W latach 2014–2023 maksymalny limit wydatków Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w: 

1) 2014 r. – 3 650 000 zł; 
2) 2015 r. – 800 000 zł;  
3) 2016 r. – 800 000 zł; 
4) 2017 r. – 800 000 zł; 
5) 2018 r. – 800 000 zł; 
6) 2019 r. – 800 000 zł; 
7) 2020 r. – 800 000 zł; 
8) 2021 r. – 800 000 zł; 
9) 2022 r. – 800 000 zł; 

10) 2023 r. – 800 000 zł. 
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia maksymalnego limitu 

wydatków przyjętego na dany rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1, zosta-
nie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów 
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utworzenia lub prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 68a 
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa 
w ust. 2, jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Art. 11. 

1. W latach 2014–2023 maksymalny limit wydatków ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego będący skutkiem finansowym ustawy wyno-
si w: 

1) 2014 r. – 970 000 zł; 
2) 2015 r. – 510 000 zł; 
3) 2016 r. – 510 000 zł; 
4) 2017 r. – 510 000 zł; 
5) 2018 r. – 510 000 zł; 
6) 2019 r. – 510 000 zł; 
7) 2020 r. – 510 000 zł; 
8) 2021 r. – 510 000 zł; 
9) 2022 r. – 510 000 zł; 

10) 2023 r. – 510 000 zł. 
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia maksymalnego limitu 

wydatków przyjętego na dany rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1, zosta-
nie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów 
utworzenia lub prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 22 
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i 
art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy wymienionej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą.  

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa 
w ust. 2, jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 
Art. 12.  

1. W latach 2014–2023 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu 
Zdrowia będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w: 

1) 2014 r. – 2 177 287 zł; 
2) 2015 r. – 152 338 zł; 
3) 2016 r. – 240 000 zł; 
4) 2017 r. – 240 000 zł; 
5) 2018 r. – 240 000 zł; 
6) 2019 r. – 240 000 zł; 
7) 2020 r. – 240 000 zł; 
8) 2021 r. – 240 000 zł; 
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9) 2022 r. – 240 000 zł;  
10) 2023 r. – 240 000 zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia maksymalnego limitu 
wydatków przyjętego na dany rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1, zosta-
nie zastosowany mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów 
utworzenia lub prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 
ust. 3d ustawy wymienionej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa 
w ust. 2, jest Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
Art. 13. 

Punkt kontaktowy, o którym mowa w: 
1) art. 68a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, tworzy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
2) art. 22 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, i art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy wymienionej w art. 8, w brzmieniu na-
danym niniejszą ustawą, tworzy minister właściwy do spraw zabezpiecze-
nia społecznego;  

3) art. 97 ust. 3d ustawy wymienionej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, tworzy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 
Art. 14. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 9 pkt 1–3 
i art. 10–13, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.  
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


