SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ

e-informator
Nr 21/2020 (54)
[data publikacji: 16 października 2020 roku]
WYDANIE ZAKTUALIZOWANE (aktualizacja nr 2)
[data aktualizacji: 22 października 2020 roku]
Niniejsza aktualizacja dotyczy:
- nowego rozporządzenia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu
pracy [str. 7]
Poprzednia aktualizacja (z dnia 19 października 2020 roku) dotyczyła:
− zmiany rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [str. 3]

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie
w następującym okresie:
10.10.2020 – 30.10.2020*
25.09.2020 – 16.10.2020

w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego
w przypadku zarządzeń* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenia ujęte w Serwisie nie są informacją o wszystkich zarządzeniach wydanych przez Prezesa NFZ we
wskazanym okresie – zostały one wyselekcjonowane i dotyczą indywidualnej działalności prowadzonej przez
Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w związku z powyższym nie zostały w Serwisie uwzględnione zarządzenia
dotyczące m.in. świadczeń szpitalnych.
Przedstawione informacje dotyczą zmian w prawie, mających znaczenie przede wszystkim dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich, a także podmiotów
leczniczych realizujących ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej, oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. W Serwisie nie są uwzględniane zmiany związane z zasadami prowadzenia działalności leczniczej
w zakresie leczenia szpitalnego.
Redakcja Serwisu zachęca do zapoznania się także z bieżącymi komunikatami na temat najnowszych
zmian w prawie, dotyczących w szczególności działalności przedsiębiorców oraz instytucji
publicznych (w tym m.in. w przedmiocie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. „tarczy
antykryzysowej”), które
opracowywane
są
przez
Kancelarię
Adwokatów
i Radców
Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.
Komunikaty publikowane są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pod adresem:
https://wil.org.pl/prawo-w-pandemii/ .
Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych:
__ - informacje istotne
__ - informacje szczególnie istotne
__ - informacja związana z kolejną (najnowszą) nowelizacją danego aktu prawnego
__ - dawna treść przepisu
__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany
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1.

ZMIANY W PRZEPISACH:
1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego:

[AKTUALIZACJA z 19 października 2020 r.]
Zmiana rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
Z dniem 18 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października
2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1837) – zwane dalej nowelizacją.
Powyższy akt prawny modyfikuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1548) – zwane dalej rozporządzeniem.
Nowelizacja weszła z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r.
Nowelizacja polega na dodaniu po § 3, § 3a w brzmieniu:

1. W przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:
1) wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku na podstawie
art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1-3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub
2) wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub
3) wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem
zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii
- na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa
w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, za okresy sprawozdawcze w okresie
od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2020 r. może być ustalona jako iloczyn odwrotności
liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego
zakresu świadczeń.
2. Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest rachunek składany w oddziale
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc
poprzedni.
3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany do rozliczenia,
w terminie do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności,
o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w § 18 załącznika do rozporządzenia zmienianego
w § 1.
4. Należność ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje należności uwzględnianych
przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji:
W projekcie wprowadza się rozwiązanie umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w formie zaliczkowej
świadczeniodawcom, którzy ograniczyli albo zaprzestali udzielać świadczeń opieki zdrowotnej innych niż związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , oraz świadczeniodawcom, którzy ograniczyli zakres
udzielanych świadczeń z uwagi na zaangażowanie w udzielanie świadczeń związanych z tą chorobą.
Warunkiem otrzymanie wynagrodzenia w formie zaliczkowej jest:
1) wydanie przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust.
2, art. 11 ust. 1 -3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. ), zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, lub;
2) wydanie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub
3) wprowadzenie ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia
epidemicznego albo stanem epidemii
- w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego.
O wypłatę będą mogli się ubiegać świadczeniodawcy za okresy sprawozdawcze w okresie o dnia 1 października do
dnia 31 grudnia 2020 r.
Przy wyliczaniu kwoty należności nie będą uwzględniane należności, uwzględniane przy wyliczaniu opłaty
ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń, w objętych dotychczas finansowaniem,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
Sposób ustalania wartości opłat ryczałtowych, obecnie jest określony w zarządzeniu Nr 140/2020/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków
rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
wydanym na podstawie art. 9 ust. 3 ww. ustawy.
Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez
świadczeniodawców, którzy w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, zostali zaangażowani do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem tej choroby.

Pełny tekst nowelizacji, dostępny jest pod adresem:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1837 .
Pełny tekst uzasadnienia do projektu analizowanej nowelizacji, dostępny jest pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12339353/12729171/dokument470057.docx .
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz
warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 159/2020/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad
sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwane dalej zarządzeniem zmieniającym. Pierwotne
zarządzenie

w powyższym

przedmiocie

opublikowano

pod

numerem

140/2020/DSOZ

(z dnia 10 września 2020 r.).
Jak wskazano w uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego:
Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zmienione zarządzeniem
Nr 146/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2020 r.) jest zgodne
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1749), wprowadzającym standard organizacyjny opieki zdrowotnej
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym
o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, regulujący ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny
stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności.
W związku z powyższym, mając na celu symetryzację przepisów przedmiotowego zarządzenia
z nowowprowadzonym standardem, w załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadzono nowe produkty
rozliczeniowe (wraz z wartościami opłat ryczałtowych oraz cen świadczeń opieki zdrowotnej), które
umożliwią podmiotom rozliczanie świadczeń w przedmiotowym zakresie.
Są to: 99.01.0101Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2 (wartość 40), 99.01.0102 Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim
wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (wartość 75), 99.01.0103 Lekarska wizyta
domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2
(wartość 100), 99.06.0010 Opłata ryczałtowa za gotowość mobilnego zespołu wymazowego (wartość
700).
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wprowadzono w naszym kraju działania mające na celu przeciwdziałanie,
zapobieganie oraz zwalczanie epidemii na terenie poszczególnych województw. W związku z tym, wyznaczono
w każdym z nich szpital IV poziomu (na podstawie polecenia wojewody) obowiązany do udzielania
świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dedykowanym im
produktem rozliczeniowym jest: 99.01.0014 Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń
dla szpitala IV poziomu zabezpieczenia COViD-19 w województwie (nd).
Jednocześnie, ze względu na powtarzające się sytuacje odmowy przyjęcia pacjentów przez podmioty wyznaczone
do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, wprowadzono mechanizm
umożliwiający zmniejszenie płatności z tytułu opłaty ryczałtowej za gotowość do udzielania
świadczeń, za dobę, w której nastąpiła nieuzasadniona odmowa przyjęcia pacjenta wymagającego
hospitalizacji.
W załączniku nr 1 dokonano również stosownych zmian dotyczących m. in. poszczególnych poziomów
zabezpieczenia COVID-19.
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Pełny tekst zarządzenia zmieniającego (wraz z uzasadnieniem), dostępny jest pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1592020dsoz,7243.html .
Pełny tekst zarządzenia zmienianego (który nie uwzględnia późniejszych zmian), dostępny jest pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1402020dsoz,7231.html .
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2.

NOWE AKTY PRAWNE:
1)

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego:

[AKTUALIZACJA z 22 października 2020 r.]
Rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert,
powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy
Z dniem 22 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października
2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej
zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1858) – zwane dalej nowym rozporządzeniem. Powyższy akt
prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia w tym samym przedmiocie,
z dnia 22 grudnia 2014 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1897) – zwane dalej rozporządzeniem

uchylonym.
Ze względu na obszerność nowego rozporządzenia, odstąpiono od przytaczania jego poszczególnych
regulacji w ramach niniejszej analizy. Jednocześnie wskazać należy na zmiany, które nowy akt prawny
wprowadza, względem rozporządzenia uchylonego.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia:
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
zwanym dalej „Funduszem”, polegających na dokonaniu jego pionizacji przez ujednolicenie sposobu funkcjonowania
Funduszu. Wprowadzono zasadę, w myśl której dyrektorzy oddziałów wojewódzkich realizują swoje zadania na
mocy upoważnienia Prezesa Funduszu. Dotyczy to w szczególności kompetencji do wydawania decyzji
administracyjnych oraz zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym
przeprowadzania postępowań konkursowych.
Zgodnie z nowymi regulacjami konkursy ofert będzie przeprowadzał zarówno Prezes Funduszu, jak
i dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.
Wyjątkiem od tej zasady będzie przeprowadzanie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, jako
kompetencji własnej, postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na
wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie i rozliczanie realizacji tych umów, na podstawie
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), zgodnie
z art. 107 ust. 5 pkt 6 ustawy o świadczeniach.
Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
(Dz. U. poz. 1493).
Wobec powyższego odpowiednie zmiany przewidziano w przedmiotowym projekcie rozporządzenia.
Ponadto w przedmiotowym projekcie wprowadzono również zmiany mające na celu:
1) dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian art. 142 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach wprowadzonych
art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), która wprowadziła możliwość
składania pism i ofert w postaci elektronicznej i ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powyższą zmianę uwzględnia się w § 4, § 5 oraz § 12 projektu
rozporządzenia. W § 4 ust. 1 przewiduje się możliwość składania oferty na nośniku elektronicznym,
natomiast w § 5 ust. 1 określono, w jakiej postaci można składać oświadczenia, wyjaśnienia
i zawiadomienia w toku postępowania. Dotychczas można było to zrobić wyłącznie w postaci
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2)

3)

4)

5)

6)

papierowej. W projektowanym przepisie § 5 ust. 1 pkt 2 dopuszcza się składanie oświadczeń,
wyjaśnień i zawiadomień w toku postępowania w postaci elektronicznej i podpisywanie ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zmiany
w § 12 mają charakter wynikowy;
na wniosek Krajowej Izby Fizjoterapeutów rozszerzono o tę właśnie Izbę krąg podmiotów, do których Prezes
Funduszu albo dyrektor oddziału przesyła informację o ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym w celu
opublikowania na stronie internetowej lub zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (§ 3 ust. 5);
rozszerzenie kręgu osób, które mogą być powoływane w skład komisji konkursowych przeprowadzających
postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o osoby posiadające co
najmniej wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie nauk o zdrowiu
(§ 6 ust. 2).
Konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika głównie z faktu niewystarczającej liczby zatrudnionych
w Funduszu
pracowników posiadających wykształcenie w dyscyplinie nauk medycznych, a także
z uwarunkowanymi ograniczoną ilością środków finansowych zasadami wynagradzania w Funduszu, które
powodują występowanie trudności w zapewnieniu obecności przynajmniej jednej osoby posiadającej wyższe
wykształcenie i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie nauk medycznych w pracach komisji
konkursowej. Należy wskazać, że również Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli przeprowadzonych
w oddziałach wojewódzkich Funduszu wskazała, że osoby powoływane w skład komisji konkursowych nie
posiadały wyższego wykształcenia i tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk
medycznych. Przedmiotowy problem wynikał z odmiennych interpretacji obowiązujących przepisów prawnych,
a w szczególności z braku jednoznacznego wskazania, które osoby wykonujące zawody medyczne mają
wykształcenie medyczne w dziedzinie nauk medycznych, a które w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Ponadto z dniem 1 października 2018 r., rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. poz. 1818), została wprowadzona nowa klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.
Przedmiotowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w zakresie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
w stosunku do poprzedniej klasyfikacji, również w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, m.in.
zrezygnowano z obszaru wiedzy, pozostawiając dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową. Z 4 dziedzin nauki –
dziedzina nauk medycznych, dziedzina nauk farmaceutycznych, dziedzina nauk o zdrowiu oraz dziedzina nauk
o kulturze fizycznej – została utworzona jedna dziedzina: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w skład
której wchodzą 4 dyscypliny naukowe: dyscyplina nauki farmaceutyczne, dyscyplina nauki medyczne,
dyscyplina nauki o kulturze fizycznej oraz dyscyplina nauki o zdrowiu. Zmiana ta przyczyni się do szybszego
i efektywniejszego powoływania członków komisji konkursowej;
w części jawnej postępowania (§ 10) doprecyzowano, iż poza oferentami biorą w niej również
udział inni uczestnicy. Mogą to być osoby postronne (np. podmioty albo osoby, które chcą się zapoznać
z formą spotkania albo mają inny cel niekoniecznie związany z interesami oferentów biorących udział
w postępowaniu);
ograniczenie biurokratyzacji przez zniesienie obowiązku wywieszania na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału
wojewódzkiego Funduszu informacji o ogłoszeniu o postępowaniu. Dotychczasowy obowiązek informacyjny
pochodził jeszcze z okresu, kiedy nie wszyscy świadczeniodawcy posiadali dostęp do Internetu. Obecnie
świadczeniodawcy mają takie możliwości, a wynika to m.in. z ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, wobec czego nie ma potrzeby wieszania informacji na tablicy ogłoszeń;
w § 17 ust. 8 i § 20 ust. 3 projektu rozporządzenia wprowadzono zmiany wynikające z konieczności
dostosowania przepisów rozporządzenia do ustawy o świadczeniach. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami,
w przypadku gdy zawarto umowę z oferentem bez przeprowadzenia weryfikacji jego oferty,
zamiast kontroli udzielania świadczeń przeprowadzanej przez dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu będzie przeprowadzana weryfikacja oferenta przez komisję
konkursową.
Powyższa zmiana wynika przede wszystkim z tego, że zgodnie z przepisami działu IIIA ustawy o świadczeniach,
wprowadzonymi ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.), dyrektorzy
oddziałów Funduszu nie są obecnie uprawnieni do przeprowadzania kontroli. W sytuacji zatem konieczności
przeprowadzenia kontroli, dyrektorzy oddziałów występują do Prezesa Funduszu.
Przeprowadzenie takiej kontroli, obejmującej bardzo szeroki zakres przedmiotowy (kontrola obejmuje
weryfikację spełniania wymogów przewidzianych do zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
zarówno minimalnych wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, jak
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również warunków, do których odnoszą się kryteria oceny ofert, o których mowa w art. 147 ustawy
o świadczeniach), zgodnie z obecnymi regulacjami, budzi wątpliwość w zakresie możliwości przeprowadzenia
jakiejkolwiek kolejnej kontroli w tym podmiocie, w związku z zakazem wynikającym w art. 61d ust. 5 ustawy
o świadczeniach.
Przyjęcie regulacji przedstawionej powyżej wydaje się racjonalizować sytuację, bowiem sprowadza wszystkie
czynności do komisji konkursowej, pozostawiając w uzasadnionych przypadkach (np. koniecznością
zapewnienia pilnego dostępu do świadczeń) możliwość przełożenia przeprowadzenia weryfikacji oferentów,
którzy dotychczas nie mieli zawartej umowy w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania lub
z którymi rozwiązano uprzednią umowę w zakresie świadczeń stanowiących przedmiot postępowania w trybie
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Ponadto analogicznie jak w dotychczasowym rozporządzeniu w § 15 ust. 5 przewidziano możliwość
dokumentowania przebiegu negocjacji z oferentami przez komisję konkursową w formie rejestracji audiowizualnej.
Przedmiotowy przepis stanowi realizację zaleceń Najwyższej Izby Kontroli zawartych w Informacji o wynikach
kontroli „Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia” z dnia 7 marca 2014 r.,
Nr ewid. 15/2014/P/12/145/LKR. Najwyższa Izba Kontroli w przywołanym dokumencie zawarła tezę, że negocjacje
prowadzone są w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich przebiegu, co prowadzi do braku przejrzystości
negocjacji, arbitralności podejmowanych decyzji i jest czynnikiem korupcjogennym. Najwyższa Izba Kontroli
położyła zatem szczególny nacisk na konieczność rzetelnego dokumentowania przebiegu negocjacji w sposób
pozwalający na odtworzenie ich przebiegu. Najlepszą metodą takiego rzetelnego dokumentowania jest rejestracja
audiowizualna;
Celem uniknięcia chaosu organizacyjnego oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości prowadzonych postępowań,
w § 21 przewidziano przepis przejściowy, który reguluje kwestie postępowań w sprawie zawarcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia. Do tych postępowań będzie się stosować przepisy
dotychczasowe.

Pełny tekst nowelizacji, dostępny jest pod adresem:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1858 .
Pełny tekst uchylonego rozporządzenia (tekst jednolity), dostępny jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001897 .
Pełny tekst uzasadnienia do projektu analizowanej nowelizacji, dostępny jest pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12337156/12710046/dokument469743.docx .
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Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Z dniem 10 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758).
W zakresie dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych, rozporządzenie w przeważającej mierze
tożsame jest z obowiązującym wcześniej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w powyższym przedmiocie.
Zmiany w powyższym zakresie, na które zwrócono uwagę w uzasadnieniu projektu nowego
rozporządzenia, polegają na tym, że:
Dodano również przepis, zgodnie z którym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu
rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), jest negatywny
wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność
jego obecności wynika z wniosku lekarza, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni
przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej. Zdecydowano,
że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia
pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku
test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych będzie wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta
do hospicjum lub oddziału.

Pełny tekst rozporządzenia, dostępny jest pod adresem:
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1758 .
Pełny tekst uzasadnienia do projektu rozporządzenia, dostępny jest pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12338952/12726459/dokument469284.pdf .

10

2)

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Brak nowych zarządzeń Prezesa NFZ, wchodzących w życie we wskazanym na wstępie okresie.
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3.

TERMINARZ LEKARZA:
Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza,
o których należy pamiętać w okresie od dnia 16 października 2020 r. do dnia 13 listopada
2020 r., z zastrzeżeniem, iż obowiązki te należy w każdym przypadku interpretować indywidualnie,
w zależności od sposobu i zakresu wykonywania działalności.
Data

Obowiązki lekarza

Podstawa prawna

do dnia 20.10.2020 r.

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników
zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu
umów zlecenia i o dzieło za wrzesień

art. 38 ust. 1 ustawy z
dnia 26.07.1991 r. o
podatku dochodowym od
osób fizycznych

Zakłady pracy (a zatem także i lekarze będący
pracodawcą) są obowiązane przekazać kwoty pobranych
zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki,
na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli
płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada
siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku
a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy
ją wyjaśnić w rocznej deklaracji.
zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych
od
dochodów
osiągniętych
z działalności gospodarczej oraz z umów najmu
i dzierżawy we wrześniu

art. 44 ust. 6 ustawy z
dnia 26.07.1991 r. o
podatku dochodowym od
osób fizycznych

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani
bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego
zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki miesięczne
wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego
po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za
ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego
podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego
roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do
jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
ryczałty
ustawowe
w
zakresie
podatku
dochodowego od osób fizycznych za wrzesień
Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami
(które wykonują działalność osobiście – np. na podstawie
umowy zlecenia bądź kontraktu menadżerskiego), osoby
prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek
oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu
skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania
płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest

art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 26.07.1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych
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osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca
prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada
siedziby.
do dnia 20.10.2020 r.

zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
za wrzesień
Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać na
rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne
w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Art. 25 ustawy z dnia
15.02.1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do
20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę
za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca
w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego
roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do
jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek
należny od dochodu osiągniętego od początku roku
pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku
roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od
dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony
o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza
1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.
zapłata składki na PFRON
Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do
dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku
wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu
deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje
danych w formie dokumentu elektronicznego według
wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22.06.2016 r.
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych
Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych
do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956).
oświadczenie
o
wyborze
lub
rezygnacji
z opodatkowania ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są
opodatkowani na zasadach ogólnych, chyba że
w terminie do dnia 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód
z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku
podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli
pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku
podatkowego, złożą pisemne oświadczenie o wyborze
opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej na dany rok podatkowy w formie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych lub podatku
liniowego w wysokości 19%.

art. 21 ust. 2g, art. 49
ust. 2 ustawy
z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

art. 9a ust 2 i 2a ustawy
z dnia 26.07.1991 r.
o podatku od osób
fizycznych
art. 9 ust. 1 i 1a ustawy
z dnia 21.11.1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne
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W tym samym terminie podatnicy mogą zawiadomić
w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania
dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w
formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.

do dnia 20.10.2020 r.

zryczałtowany
podatek
dochodowy
od
przychodów osób fizycznych za wrzesień i III
kwartał
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny sposób
opłacania ryczałtu są obowiązani za każdy miesiąc
obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i
wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie
do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień przed upływem terminu określonego na złożenie
zeznania (a więc do dnia 28 lutego roku następnego).
Natomiast podatnicy, którzy wybrali kwartalny okres
rozliczeniowy mogą obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu
skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po
upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za
ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem
terminu określonego na złożenie zeznania.

do dnia 26.10.2020 r.

deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT 8)

*termin ustawowy tj.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli są
podatnikami VAT czynnymi, są obowiązani składać
w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy
rozliczeniowe (miesięczne lub kwartalne) w terminie do
25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym
okresie. Są oni zobowiązani do składania dla okresów:
1)
miesięcznych – deklaracji VAT-7;
2)
kwartalnych – deklaracji VAT-7K –
w przypadku małych podatników, którzy
wybrali metodę kasową oraz pozostałych
małych podatników, którzy złożyli
oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3
u.p.t.u.

25.10.2020 r. przypada na
dzień wolny od pracy,
wobec czego ulega on
przesunięciu na najbliższy
dzień roboczy.

art. 21 ust. 1 i 1a ustawy
z 20.11.1998 r. o
zryczałtowanym podatku
dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

art. 99 ust. 1-3a i 8,
art. 114 ust. 3 ustawy
z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów
i usług
- rozporządzenie Ministra
Finansów, Inwestycji
i Rozwoju z dnia
25.10.2019 r. w sprawie
wzorów deklaracji dla
podatku od towarów
i usług

Podatnicy
niebędący
podatnikami
VAT
czynnymi (i w związku z tym nieskładający deklaracji
VAT-7,
VAT-7K),
u
których
wartość
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła
kwotę 50.000 zł, lub którzy wybrali opodatkowanie
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez
złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego
oświadczenia o takim wyborze składają do urzędu
skarbowego deklaracje VAT-8 za okresy miesięczne
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
każdym kolejnym miesiącu.
przesłanie JPK_VAT za wrzesień (Jednolity Plik
Kontrolny VAT)

art. 82 § 1b ustawy z dnia
29.08.1997 r. - Ordynacja
podatkowa
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Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, jeżeli są
podatnikami VAT czynnymi, prowadzące księgi
podatkowe przy użyciu programów komputerowych,
są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego,
do przekazywania, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
informacji o prowadzonej ewidencji VAT (JPK_VAT), za
okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując
miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
informacja podsumowująca VAT-UE za wrzesień
Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE
składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE
podatnicy
VAT
czynni,
u których
występuje
wewnątrzwspólnotowe
nabycie
towarów
lub
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu
na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu.
Informacje podsumowujące składa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących
obowiązkiem złożenia informacji.
do dnia 26.10.2020 r.
*termin ustawowy tj.

złożenie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P oraz
formularza INF-O-PP za wrzesień

art. 100 ust. 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług

art. 26a-26c ustawy
z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

25.10.2020 r. przypada na
dzień wolny od pracy,
wobec czego ulega on
przesunięciu na najbliższy
dzień roboczy.

Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne
dofinansowanie
do
wynagrodzenia
pracownika
niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty
w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa do
PFRON wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania
za listopad (Wn-D) wraz z miesięczną informacją
o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju
niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
(INF-D-P) oraz formularzem informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie
lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de
mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP),
w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczą.

- § 4 rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia
22.06.2016 r. w sprawie
miesięcznego
dofinansowania do
wynagrodzeń
pracowników
niepełnosprawnych

do dnia 02.11.2020 r.

Wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy
nowego środka transportu

art. 99 ust. 11 ustawy
z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów
i usług

*termin ustawowy tj.
31.10.2020 r. przypada na
dzień wolny od pracy,
wobec czego ulega on
przesunięciu na najbliższy
dzień roboczy.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, niebędące
podatnikami, które dokonują wewnątrzwspólnotowej
dostawy nowych środków transportu powinny sporządzić
deklaracje VAT – 11. Deklarację tą składa się w urzędzie
skarbowym właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania. Należy ją złożyć w terminie do ostatniego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
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do dnia 02.11.2020 r.
*termin ustawowy tj.
31.10.2020 r. przypada na
dzień wolny od pracy,
wobec czego ulega on
przesunięciu na najbliższy
dzień roboczy.

do dnia 9.11.2020 r.
*termin ustawowy tj.
7.11.2020 r. przypada na
dzień wolny od pracy,
wobec czego ulega on
przesunięciu na najbliższy
dzień roboczy.

złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów
prowadzących działalność gospodarczą
za
wrzesień
Osoba
niepełnosprawna
wykonująca
działalność
gospodarczą, któremu przysługuje refundacja składek na
ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa
wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,
w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za
dany miesiąc.
podatek opłacany w formie karty podatkowej za
październik
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty
podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na
ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez
wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca
za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia
28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu
skarbowego.
wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych za październik
oraz sporządzenie CIT-7

art. 25c ust. 1 ustawy
z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

art. 31 ust. 5 ustawy
z 20.11.1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

art. 26 ust. 3 ustawy
z dnia 15.02.1992 r.
o podatku dochodowym
od osób prawnych

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek.
Co do zasady, płatnicy są nadto obowiązani przesłać
podatnikom:
1)
mającym siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
informację
o wysokości pobranego podatku w terminie
przekazania kwoty pobranego podatku,
2)
niemającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub zarządu oraz urzędowi
skarbowemu
- informację o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym, w którym
dokonano wypłat.
CIT – 7 należy przesłać podatnikowi,
CIT – 6R i CIT – 6AR należy złożyć do Urzędu
Skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym, w którym powstał
obowiązek zapłaty podatku.
ryczałt od osób prawnych za październik
Płatnicy, którzy dokonują wypłat należności określonych
w art. 21 u.p.d.o.p. na rzecz podatników
nieposiadających w Polsce siedziby lub zarządu
(nierezydentów), są obwiązani pobrać w dniu dokonania
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych

art. 26 ust. 3 ustawy
z 15.02.1992 r. o podatku
dochodowym od osób
prawnych
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wypłat, jeżeli inaczej nie stanowią międzynarodowe
umowy
w
sprawie
zapobieżenia
podwójnemu
opodatkowaniu. Płatnik przekazuje na rachunek
urzędu skarbowego
kwotę
pobranego
podatku
w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano podatek.
do dnia 10.11.2020 r.

wpłata
należności z
tytułu składek
na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP
oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RZA,
ZUS RCA, przez osoby fizyczne, które opłacają
składki wyłącznie za siebie
Co do zasady płatnik składek przesyła w tym samym
terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne
raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca
składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia
następnego miesiąca.
Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za siebie,
przysyła jedynie deklarację rozliczeniową.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające
składki
wyłącznie
za
siebie
lub
osoby
z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku
składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych
raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli
w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub
imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do
podstawy wymiaru składek:
1)
na ubezpieczenia społeczne
– kwotę
w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek dla osób prowadzących pozarolniczą
działalność, obowiązującej je i osoby z nimi
współpracujące;
2)
na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę
w wysokości najniższej podstawy wymiaru
określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące,
i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do
miesiąca poprzedniego.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające
wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie
lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione
z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub
imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc,
jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub
imiennym
raporcie
miesięcznym
zadeklarowały
do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości
najniższej podstawy wymiaru określonej w art. 81 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obowiązującej je i/lub osoby z nimi współpracujące.
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4.

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH
BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W dniu 7 września 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostało nowe
obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualny wykaz dostępny jest pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/68/
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5.

WYKAZ
PODMIOTÓW
UDZIELAJĄCYCH
ŚWIADCZEŃ
DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
zamieszczony został wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (w tym transportu
sanitarnego) dotyczącej przeciwdziałania COVID-19. Wykaz został ogłoszony w wykonaniu obowiązku
wynikającego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Wykaz (wraz z jego aktualizacjami) opublikowany przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki
NFZ, dostępny jest pod adresem:
https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-wielkopolskiego-ow-nfz/podmioty-udzielajaceswiadczen-opieki-zdrowotnej-dotyczacej-przeciwdzialania-covid-19/

Na poniższej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczone zostały odnośniki do
stron poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, na których ogłoszone zostały właściwe dla nich
wykazy:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-wzwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html

Zatwierdzono przez adwokata Michała Górskiego.
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl
Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres prawnik@wil.org.pl,
wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.
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