
SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ  

e-informator 

 

 Nr 3/2020 (36) 

[data publikacji: 7 lutego 2020 r.] 

 

 

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie 

w następującym okresie: 

07.02.2020 – 21.02.2020 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

24.01.2020 – 07.02.2020 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. 

 

Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych: 

__ - informacje istotne 

__ - informacje szczególnie istotne 

__ - dawna treść przepisu 

__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany 
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1. ZMIANY W PRZEPISACH: 

1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego: 

Zmiana rozporządzenia w sprawie w sprawie stażu podyplomowego lekarza 

i lekarza dentysty 

Z dniem 8 lutego 2020 r. częściowo wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 198). Powyższym aktem prawnym wprowadzono zmiany do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w powyższym przedmiocie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 474 ze zm.). 

W ramach powyższej nowelizacji, z dniem 8 lutego 2020 r. wchodzi w życie § 2 

rozporządzenia zmieniającego (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.), zgodnie 

z którym: 

1. Do dnia 31 marca 2020 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2600 zł. 

2. Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której 

mowa w ust. 1, dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza 

dentysty po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

marszałek województwa przekazuje na podstawie porozumienia jednostce, która zatrudniała tych 

lekarzy. 

Dotychczas, § 6 ust. 5 rozporządzenia zmienianego stanowił, że:  

Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

2509 zł. 

 

Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie pozostała 

część zarządzenia zmieniającego (§ 1), który zmodyfikuje § 6 ust. 5 rozporządzenia zmienianego 

w sposób następujący: 

Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 

2700 zł. 

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego: 

Na mocy znowelizowanego rozporządzenia zmianie z mocą o dnia 1 stycznia 2020 r. ulegnie wysokość 

wynagrodzenia stażystów z 2 509 zł brutto do wysokości 2 600 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 

2020 r. oraz 2700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r. 

Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778). Ponadto, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe oraz charakter 
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wykonywanego zawodu, wynagrodzenie zasadnicze wyliczone w oparciu o płacę minimalną podwyższa się o kolejne 

100 zł brutto z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

1 stycznia 2020 r. Należy uznać, że wejście w życie przepisów rozporządzenia w tym terminie jest uzasadnione 

i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.  

Jednocześnie w przypadku lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 

31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenie zostanie wyrównane 

ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która 

zatrudniała tych lekarzy. 

 

Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest pod adresem: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/198 . 

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (tekst jednolity bez zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 5 lutego 

2020 r.), dostępny jest pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000474 . 

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia zmieniającego, dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, pod adresem:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12329155/12656638/dokument436917.docx . 

 

 

 

  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/198
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000474
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12329155/12656638/dokument436917.docx
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie 

świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych 

W dniu 28 stycznia 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 12/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 28 stycznia 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne 

rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, zwane dalej zarządzeniem zmieniającym.  

Pierwotnie opublikowane zarządzenie w powyższym przedmiocie nosi numer 95/2018/DSOZ 

(z dnia 20 września 2018 r.) i było dotychczas zmieniane raz – w ramach zarządzenia nr 176/2019/DSOZ 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

Przedmiotową zmianą zmodyfikowano § 2 zarządzenia (jego treść została przytoczona 

w całości): 

1. Określa się wzór wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, 

o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, zwany dalej "wnioskiem": 

1) wykonanych ponad limit dni określony w szczegółowych warunkach umów, stanowiący 

załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) wykonanych w odstępie nieprzekraczającym 14 dni, wskazanym w szczegółowych 

warunkach umów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) udzielonych: 

a) niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy, albo 

b) niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy, albo 

− stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;. 

c) świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60. roku życia, w zakresie świadczenia 

psychogeriatryczne 

4) w przypadku, gdy w ramach umowy dotyczącej realizacji świadczeń w rodzaju leczenie 

szpitalne początkiem kolejnej hospitalizacji jest dzień zakończenia poprzedniej hospitalizacji 

u tego samego świadczeniodawcy i nie jest to kontynuacja poprzedniego leczenia, 

stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia; 

5) w przypadku przedłużenia czasu trwania rehabilitacji (fizjoterapii) realizowanej 

w warunkach domowych, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia. 

2. Określa się wzór wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczenia, 

o którym mowa w szczegółowych warunkach umów: 

1) w rodzaju leczenie szpitalne, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia; załącznikiem do 

wniosku jest specyfikacja kosztowa, której wzór określony jest w załączniku nr 4a do 

zarządzenia; 
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2) w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, stanowiący załącznik nr 5 

do zarządzenia; załącznikiem do wniosku jest specyfikacja kosztowa, której wzór określony 

jest w załączniku nr 5a do zarządzenia. 

3. Określa się wzór: 

1) wezwania do uzupełnienia lub korekty wniosku, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia; 

2) opinii do wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, 

stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia; 

3) udzielonych: 

decyzji dyrektora oddziału Funduszu dotyczącej wniosku w sprawie indywidualnego 

sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia. 

− stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia; 

a) niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy albo 

b) niezgodnie z wiekiem świadczeniobiorcy 

Zgodnie z § 2 zarządzenia zmieniającego: 

Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania lub rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 

1 stycznia 2020 r. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego: 

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany do zarządzenia Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń 

Indywidualnych, zmienionego zarządzeniem Nr 176/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

20 grudnia 2019 r. 

W przedmiotowym zarządzeniu dokonano zmian o charakterze porządkującym, w zakresie przepisów zawartych 

w § 2 w ust. 1 pkt 3 oraz § 2 w ust. 3 pkt 3. 

Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania lub rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

Pełen tekst zarządzenia zmieniającego (nr 12/2020/DSOZ), dostępny jest na stronie internetowej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-122020dsoz,7118.html ; 

Pełen tekst pierwotnego zarządzenia – nr 95/2018/DSOZ (w wersji bez późniejszych zmian), dostępny jest na 

stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-952018dsoz,6821.html ; 

 

 

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-122020dsoz,7118.html
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-952018dsoz,6821.html
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

Brak nowych aktów prawnych wchodzących w życie we wskazanym na wstępie okresie czasu. 

 

  



8 
 

2) Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Brak nowych aktów prawnych wchodzących w życie we wskazanym na wstępie okresie czasu. 
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3. TERMINARZ LEKARZA: 

 

Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza, 

o których należy pamiętać w okresie od dnia 7 lutego 2020 r. do dnia 6 marca 2020 r., 

z  zastrzeżeniem, iż obowiązki te należy w każdym przypadku interpretować indywidualnie, 

w zależności od sposobu i zakresu wykonywania prowadzonej działalności. 

Data  Obowiązki lekarza Podstawa prawna 

do dnia 10.02.2020 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, 

art. 47 ust. 1 pkt 1,  

ust. 2-2c, ust. 4-4c 

ustawy z 13 października 

1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 



10 
 

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. 

do dnia 17.02.2020 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 15.02.2020 r. 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy. 

termin wystawienia faktur za styczeń 

Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

w ustawie, fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

dostawy towaru lub wykonano usługę.  

Termin ten stosuje się także do zaliczek. 

art. 106i ustawy z dnia 

11.03.1994 r. o podatku 

od towarów i usług 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP 

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RZA, 

ZUS RCA, składanych przez płatników 

niebędących jednostkami budżetowymi ani 

osobami fizycznymi opłacającymi składkę 

wyłącznie za siebie 

Płatnik składek niebędący jednostkami budżetowymi 

i samorządowymi zakładów budżetowych ani osobami 

fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie 

przesyła deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne 

raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca 

składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

art. 47 ust. 1 pkt 3,  

ust. 4–4c ustawy z dnia 

13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

 
zaliczka na podatek od nieruchomości (dot. osób 

prawnych i jednostek niemających osobowości 

prawnej) 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

niemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać 

obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez 

wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 

a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, 

podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 

pierwszej raty – tj. do 15 marca. 

 

 

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 12.01.1991 r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 
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do dnia 20.02.2020 r. 

 

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu 

umów zlecenia i o dzieło za styczeń  

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 

art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej oraz z umów najmu 

i dzierżawy w styczniu 

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. 

art. 44 ust. 6 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

ryczałty ustawowe w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych za styczeń 

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 

osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca 

prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada 

siedziby. 

art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
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zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych 

za styczeń 

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. 

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. 

Art. 25 ustawy z dnia 

15.02.1992 r. o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

do dnia 20.02.2020 r. 

 

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). 

art. 21 ust. 2g, art. 49 

ust. 2 ustawy z 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

do dnia 25.02.2020 r. deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT 8) 

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 

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 z dnia 

18.04.2018 r. w sprawie 

wzorów deklaracji dla 

podatku od towarów 

i usług 
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pozostałych małych podatników, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 u.p.t.u. 

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 styczeń (Jednolity Plik 

Kontrolny VAT) 

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. 

art. 82 § 1b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa 

 złożenie wniosku Wn-D, informacji INF-D-P oraz 

formularza INF-O-PP za grudzień 2019 r. 

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. 

 

art. 26a-26c ustawy 

z 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

 

- § 4 rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 

22 czerwca 2016 r. 

w sprawie miesięcznego 

dofinansowania do 

wynagrodzeń 

pracowników 

niepełnosprawnych 
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do dnia 2.03.2020 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 29.02.2020 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 

styczeń 

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.  

art. 25c ust. 1 ustawy 

z 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

do dnia 2.03.2020 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 29.02.2020 r. 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy. 

przekazanie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, 

PIT-40A/11A podatnikom 

Do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym płatnicy obowiązani są przekazać 

podatnikom: 

PIT-11 - informacja przygotowywana przez płatników 

dokonujący wypłat, w przypadku których ustawodawca 

przewidział zaliczkowy pobór podatku 

PIT-8C - informacja o wypłaconym stypendium, 

o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych 

dochodach z kapitałów pieniężnych 

PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach 

z tytułu pełnienia obowiązków społecznych 

i obywatelskich 

PIT-40A/11A - roczne obliczenie podatku przez organ 

rentowy lub informacja o dochodach uzyskanych od 

organu rentowego 

art. 42g ustawy 

z 26.07.1991 r. o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

 zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów, 

wysokości dokonanych odliczeń i należnego 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

przez podatników zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób fizycznych 

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

obowiązani są złożyć w Urzędzie Skarbowym – 

w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku 

następującego po roku podatkowym – zeznanie 

o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych. 

Zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za 

złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku 

podatkowym. 

art. 21 ust. 2 pkt 2 

ustawy z 20.11.1998 r. 

o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 
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4. INFORMACJA NA TEMAT OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO W ZAKRESIE STATYSTYKI 

MEDYCZNEJ 

 

W ślad za informacją udostępnioną na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dotyczącą 

obowiązku statystycznego jaki nakłada na lekarzy prowadzących praktyki zawodowe art. 30 ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.), 

informujemy, iż terminy konkretnych sprawozdań przedstawione zostały na zamieszczonej na tej stronie 

grafice, dostępnej pod adresem: 

https://wil.org.pl/informacja-na-temat-obowiazku-sprawozdawczego-w-zakresie-statystyki-medycznej/  

Szczegóły na temat obowiązku sprawozdawczego (z wzorami konkretnych  sprawozdań), dostępne są 

na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem: 

http://www.poznan.uw.gov.pl/zasady-sprawozdawczosci-i-formularze-sprawozdawcze  

Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy praktyk wykonywanych wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 

leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. 

   

 

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”. 

 

 

https://wil.org.pl/informacja-na-temat-obowiazku-sprawozdawczego-w-zakresie-statystyki-medycznej/
http://www.poznan.uw.gov.pl/zasady-sprawozdawczosci-i-formularze-sprawozdawcze
http://www.sowislo.com.pl/
mailto:prawnik@wil.org.pl

