Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 1)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Cel, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest realizowany także
poprzez finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
udzielonych zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;
2) w art. 104 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość składki na Fundusz Pracy oraz wysokość udziału
procentowanego środków zgromadzonych na rachunku, o
którym mowa w art. 107 ust. 2, przekazywanych do centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z art. 107 ust. 2a pkt 1,
określa ustawa budżetowa.”;
3) w art. 107:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poboru

składek

Ubezpieczeń

na

Fundusz

Społecznych

na

Pracy

dokonuje

wyodrębniony

Zakład

rachunek

bankowy prowadzony dla składek na Fundusz Pracy i
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 114, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793 i Nr 120,
poz. 818.
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Środki zebrane na rachunku, o którym mowa w ust. 2,
stanowiące część zgromadzonych składek odpowiadającą
udziałowi stopy procentowej składek na Fundusz Pracy
w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje na rachunek
bankowy:
1)

centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

2)

dysponenta Funduszu Pracy

– niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od ich otrzymania, w formie zaliczek.
2b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatecznie rozlicza
pobrane składki na Fundusz Pracy do 20 dnia następnego
miesiąca.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają ten
fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
w wysokości 0,5% kwoty składek przekazanych na rachunek
bankowy dysponenta Funduszu Pracy i na rachunek
bankowy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.”;
4) w art. 108 w ust. 1 w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 49 w brzmieniu:
„49) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych zgodnie
z przepisami

o świadczeniach

opieki

zdrowotnej

finan-

sowanych ze środków publicznych.”;
5) w art. 118a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do środków, o których mowa
w art. 107 ust. 2a pkt 1. Do kontroli wydatkowania środków
przekazanych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie
z art. 107 ust. 2a pkt 1 stosuje się przepisy o świadczeniach
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
dotyczące nadzoru.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2))
w art. 116 w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:
„7b) środki przekazane centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z art. 107
ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;”.
Art. 3. 1. W 2008 r. środki zebrane na rachunku, o którym mowa w art. 107
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stanowiące część zgromadzonych składek odpowiadającą udziałowi stopy procentowej
składek na Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy
i Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń

Pracowniczych,

Zakład

Ubezpieczeń

Społecznych przekazuje na rachunek bankowy:
1)

centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – w wysokości
odpowiadającej 50% tych środków,

2) dysponenta Funduszu Pracy – w pozostałej wysokości
– niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od
ich otrzymania, w formie zaliczek.
2. Do przekazywania środków, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
art. 107 ust. 2 i 2b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do środków, które wpłynęły na rachunek,
o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, od dnia 1 stycznia 2008 r.
Art. 5. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, po poinformowaniu ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw
zdrowia, dokona zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 133, poz. 922
i Nr 166, poz. 1172.
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2008, związanej z uwzględnieniem w planie finansowym środków, o których mowa
w art. 116 w ust. 1 w pkt 7b ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą. Przepisów art. 121 i 124 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
nie stosuje się.
Art. 6. Do zmian umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze
świadczeniodawcami na okres obejmujący rok 2008, mających na celu przekazanie,
na finansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, środków, o których mowa
w art. 116 w ust. 1 w pkt 7b ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, uzyskanych w roku 2008, nie stosuje się art. 158 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

