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Komunikat dla Klientów otrzymujących świadczenia 
emerytalno-rentowe z zagranicy 

Szanowni Państwo, 
 

z dniem 1 stycznia 2015r. weszły w życie nowe przepisy art. 75 ust. 1a-1b ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Tym samym wszystkie Banki w tym także Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą 
w Knurowie (zwany dalej OK bankiem Spółdzielczym), został zobligowany do skierowania 
zapytania do właściwego Oddziału  Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w kwestii 
podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby 
otrzymujące po 1 stycznia 2015 roku  świadczenia emerytalne lub rentowe z zagranicy na 
rachunki prowadzone w naszym Banku. Na podstawie odpowiedzi otrzymanych z NFZ, od 
najbliższych wypłat ww. świadczeń OK. Bank Spółdzielczy ma prawny obowiązek 
potrącania 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy ich wymiaru i 
odprowadzania ich na właściwe konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie nowych przepisów unijnych dotyczących 
możliwości pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur i rent 
transferowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państw objętych systemem 
koordynacji. Przepis art. 30 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.) upoważnił państwa członkowskie do pobierania składek również od emerytur i rent 
wypłacanych przez instytucje innych państw członkowskich, o ile państwo zamieszkania 
danej osoby, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23-26 tego rozporządzenia, ponosi 
koszty udzielanych jej świadczeń opieki zdrowotnej. Wypełnianie ustawowego 
obowiązku płatników składek przez banki wymaga uprzedniego ustalenia w każdym 
indywidualnym przypadku, czy dana osoba otrzymująca świadczenie emerytalno-rentowe z 
innego państwa członkowskiego jest jednocześnie osobą ubezpieczoną z tytułu 
otrzymywania polskiej emerytury lub renty (w takich sytuacjach powstaje obowiązek 
potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce). Z tego właśnie względu Bank 
kieruje każdorazowo  zapytania do NFZ dotyczące indywidualnych klientów, po otrzymaniu 
odpowiedzi potwierdzających fakt otrzymywania emerytury w Polsce, od kolejnej 
emerytury/renty otrzymanej z zagranicy, dokonuje zgłoszenia, nalicza, pobiera i 
odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS.   
Szczegółowych wyjaśnień merytorycznych w zakresie ww. podstawy prawnej mogą 
Państwo uzyskać w ramach Infolinii NFZ: tel. 800 392 976, (22) 572 60 42, 
infolinia@nfz.gov.pl 
Aktualna treść ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych opublikowana jest stronie internetowej NFZ: 
http://www.nfz.gov.pl 
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