
SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator 

 

 Nr 12  

[data publikacji: 22 lutego 2019 roku] 

 

 

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie 

w następującym okresie: 

22.02.2019 – 08.03.2019 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

01.02.2019 – 22.02.2019 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 m.in. dotyczące działalności leczniczej wykonywanej przez 

szpitale. 

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 ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 

W dniu 11 stycznia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) – zwana dalej ustawą 

zmieniającą.  

Zgodnie z art. 54, wchodzi ona w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem: 

1) art. 45 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 25 stycznia 

2019 r.); 

2) art. 45 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.; 

3) art. 23 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.; 

4) art. 26 pkt 2 oraz art. 45 pkt 1, 2, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

5) art. 9 i art. 40 w zakresie wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

Analizowany akt prawny wprowadza zmiany w wielu ustawach, w szczególności: 

− w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) – zwanej dalej u.z.l.; 

− w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 

2245 ze zm.) – zwanej dalej u.diag.lab.; 

− w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2211 ze zm.) – zwanej dalej u.p.f.; 

− w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) – zwanej dalej 

u.ś.z.f.z.ś.p.; 

− w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.) – zwanej dalej u.p.r.m.; 

− w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 ze zm.) – zwanej dalej u.s.i.o.z.; 

− w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 

ze zm.); 

− w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 123 ze zm.); 
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− w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). 

Zmiany te dotyczą w przeważającej mierze kwestii związanych z wprowadzeniem certyfikatu podpisu 

osobistego, a w odniesieniu do w/w ustaw wyrażają się w dokonaniu zmiany dotychczasowego zapisu 

„podpisem zaufanym" i zastąpienia ich sformułowaniem "podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym".   

Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/60/1 . 
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Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

 

W dniu 21 sierpnia 2018 roku ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) – zwana dalej ustawą zmieniającą.  

Zgodnie z art. 17, weszła ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: 

1) art. 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – 

tj. 22 lutego 2019 roku. 

2) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie dotyczącym art. 43 ust. 8, który wejdzie w życie po upływie 12 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Zmiany zawarte w art. 1 pkt 1 lit. d i e dotyczą: 

d) w art. 25 ustawy o odpadach, po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6e w brzmieniu: 

6a. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów. 

6b. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów 

przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. 

6c. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów udostępnia 

utrwalony obraz lub jego kopię na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie 

gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

6d. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu 

urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób 

przebywających w tym miejscu. 

6e. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest 

obowiązany do właściwego przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli 
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miejsca magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego 

utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży. 

e) w art. 25 ustawy o odpadach, po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

8a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla 

prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne 

wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i 

udostępniania zapisanego obrazu, kierując się koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad 

działalnością w zakresie gospodarowania odpadami. 

 

Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1592/1 

Tekst jednolity obowiązującej ustawy (bez wskazanych powyżej zmian), dostępny jest na stronie internetowej 

Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/992/1 
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7 
 

2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Zarządzenie Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 

W dniu 1 lutego 2019 r. zostało ogłoszone Zarządzenie Nr 11/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków 

zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – zwane dalej 

zarządzeniem zmieniającym. Zarządzenie to zmienia Zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ z dnia 

19 grudnia 2017 r. (wcześniej dwukrotnie zmieniane, zarządzeniami Nr 29/2018/DSOZ z dnia 

30 marca 2018 r. oraz Nr 81/2018/DSOZ z dnia 14 sierpnia 2018 r.). 

Przedmiotowym zarządzeniem dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów  świadczeń (załącznik nr 1 

do zarządzenia) katalogu produktów dodatkowych do sumowania w KOC I (załącznik nr 1a do 

zarządzenia) oraz w warunkach realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń (załącznik nr 3 

do zarządzenia). Powyższe zmiany związane są z koniecznością dostosowania przepisów 

ww. zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 657).  

Zaktualizowany został § 2 pkt 10, który otrzymał brzmienie: „rozporządzenie o opiece okołoporodowej 

– rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej”  

Jednocześnie uchylone zostały punkty 11 i 12. 

Ponadto, zmianie uległa treść załączników nr: 1, 1a, 3, 12 do Zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ.  

W ramach uzasadnienia do zarządzenia zmieniającego wyjaśniono, że zmiany odnoszą się do 

następujących kwestii: 

2. Zmiany polegają na dodaniu nowych produktów rozliczeniowych w 4 zakresach świadczeń 

odpowiadających trzem nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń 

gwarantowanych: 

a. Diagnostyka cukrzycy monogenowej, 

b. Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń 

zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków, 

c. Hemodiafiltracja (HDF). 

3. Struktura i wyceny nowoutworzonych produktów rozliczeniowych odpowiadają taryfom świadczeń 

opublikowanym w obwieszczeniach Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

w sprawie ustalenia taryfy świadczeń. 
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4. Dokonano zmian o charakterze legislacyjnym poprzez dostosowanie wykazu słownika pojęć do 

przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 

2019 r.  

5. Ponadto, w katalogu produktów do sumowania w KOC I (załącznik nr 1a do zarządzenia), 

w produkcie 5.10.00.0000150 Podanie  immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej, 

dookreślono warunek, że koszt immunoglobuliny anty-RhD, nieprzekracza wysokości urzędowej 

ceny zbytu, określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu, 

z uwzględnieniem art. 9 w zw. z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2017 r. 

poz. 1844, z późn. zm.). Zmiana ta, o charakterze doprecyzowującym, wprowadzona została z 

powodu wątpliwości zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. 

6. Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli Informacji o wynikach kontroli Żywienie 

pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1a do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do 

sumowania w KOC I) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi 

zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego 

publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub – 

w przypadku dzieci – zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia 

Klinicznego Dzieci. Zmiana ta ma charakter porządkowy i jest tożsama ze zmianą wprowadzoną do 

zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – 

świadczenia wysokospecjalistyczne.  

7. Ponadto, w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano 

aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 

2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662). 

8. W załączniku nr 12 do zarządzenia zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań 

w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych 

u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

(Dz.U. poz. 1756), oraz dokonano zmiany treści klauzuli dotyczącej informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych.  

Zgodnie z  § 2 zarządzenia zmieniającego: 

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym 

mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

Jak natomiast stanowi § 4 zarządzenia zmieniającego:  
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Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych 

od dnia 1 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 5, które stosuje się do rozliczania świadczeń udzielonych 

od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Pełen tekst Zarządzenia zmieniającego wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, dostępny jest na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-112019dsoz,6876.html 

Na powyższej stronie zamieszczony został także odnośnik do zarządzenia zmienianego, wraz z wcześniejszymi 

zarządzeniami zmieniającymi. 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-112019dsoz,6876.html
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

 Brak nowych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 
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2) Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

 

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - 

leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką 

W dniu 7 lutego 2019 r. ogłoszone zostało Zarządzenie Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i 

dorosłych ze śpiączką. Powyższe zarządzenie uchyliło obowiązujące dotychczas Zarządzenie 

Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ,  w tym samym przedmiocie. 

Zarządzenie określa: 

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń: 

a. rehabilitacja lecznicza; 

b. programy zdrowotne w zakresie świadczeń: 

i. leczenie dzieci ze śpiączką, 

ii. leczenie dorosłych chorych ze śpiączką. 

W ramach uzasadnienia do Zarządzenia wyjaśniono, że zostało ono wprowadzone w celu: 

1. uwzględnienia zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych  z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 465) oraz zmian 

wprowadzonych do zarządzenia Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy 

zdrowotne w zakresie świadczeń-leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.  

2. Dostosowania przepisów zarządzenia do zmian wprowadzonych w ww. rozporządzeniu, które 

polegają na odniesieniu się do definicji fizjoterapeuty określonej w ustawie z dnia 25 września 2015 

r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.), która wskazuje kwalifikacje 

personelu uprawnionego do realizacji świadczeń zdrowotnych fizjoterapeutycznych. W związku ze 

zmianą ww. rozporządzenia zmienia się brzmienie § 12 ust. 8, 9 i 10 zarządzenia. W § 13 

zarządzenia dodano zapis dotyczący rozliczania świadczeń w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa 

w ośrodku/oddziale dziennym. Z załącznika 1n usunięto zakresy skojarzone odpowiadające 

zakresom: leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, które są 

świadczeniami gwarantowanymi z zakresu programów zdrowotnych.  

3. Uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi do 

dotychczasowego zarządzenia (zarządzenie Nr 53/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 czerwca 2018 

r., zarządzenie Nr 60/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 czerwca 2018 r.). 
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4. Projekt zarządzenia został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji 

publicznych projekt skierowano do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom 

krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów) oraz reprezentatywnym 

organizacjom świadczeniodawców.  

 

Zgodnie z  § 20 zarządzenia: 

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy 

zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci ze śpiączką, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres na jaki zostały zawarte. 

Natomiast zgodnie z § 21 zarządzenia: 

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych 

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym 

że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy 

zdrowotne – w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych chorych ze śpiączką zawiera się zgodnie 

ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

Jak natomiast stanowi § 25 zarządzenia:  

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania. 

Pełen tekst Zarządzenia zmieniającego wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, dostępny jest na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem: 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132019dsoz,6878.html 

Na powyższej stronie zamieszczony został także odnośnik do zarządzenia zmienianego, wraz z wcześniejszymi 

zarządzeniami zmieniającymi. 

 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-132019dsoz,6878.html
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3. TERMINARZ LEKARZA: 

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

o których należy pamiętać w okresie od 22 lutego 2019 roku do 22 marca 2019 roku, 

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 

25.02.2019 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 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. 

art. 99 ust. 1-3a i 8, 

art. 114 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

- rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wzorów 

deklaracji dla podatku od 

towarów i usług 

 

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 

art. 82 § 1b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r.  

- Ordynacja podatkowa 
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miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, 

wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.  

informacja podsumowująca VAT-UE za styczeń 

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.  

art. 100 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

do dnia 

28.02.2019 r. 

złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów 

prowadzących działalność gospodarczą 

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 dnia 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

wystawienie zaświadczenia przez płatnika 

składek zatrudniającego emerytów/rencistów o 

wysokości osiągniętych przez nich przychodów za 

2018 rok 

Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca 

lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu 

osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. 

W przypadku emeryta pozostającego w stosunku pracy 

zaświadczenie do organów rentowych ma obowiązek 

sporządzić i przesłać również pracodawca. Zakład pracy 

zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego 

roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez 

emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym. 

- art. 127 ust. 1-2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych  

- rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 22 lipca 1992 r. 

w sprawie szczegółowych 

zasad zawieszania lub 

zmniejszania emerytury 

lub renty 

przekazanie przez płatnika informacji rocznej dla 

osoby ubezpieczonej z wyszczególnieniem 

składek za poszczególne miesiące za rok ubiegły 

Informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych 

płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale 

art. 49 ust. 8-9 ustawy 

z dnia 13 października 

1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 
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na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do 

dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą 

ubezpieczonego w formie dokumentu elektronicznego, w 

celu ich weryfikacji.  

termin przekazania deklaracji PIT-8C, PIT-11, 

PIT-R rozliczanemu podatnikowi 

Od 2019 r. wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 

r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego 

wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach 

formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) do dnia 31 stycznia 

2019 r. 

PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz 

doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego 

wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca 

stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego roku 

następującego po rozliczanym roku podatkowym  

- podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi 

własną deklarację podatkową. 

PIT-8C stanowi informację o przychodach z innych 

źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów 

pieniężnych.  

art. 42g ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

do dnia  

7.03.2019 r. 

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych oraz 

sporządzenie CIT-7 za luty 

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. 

art. 26 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 
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do dnia  

15 marca 2019 r. 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP 

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, 

ZUS RZA 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 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń 

społecznych 

rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego 

i rolnego (dot. osób fizycznych) 

Co do zasady, podatek od nieruchomości na rok 

podatkowy od osób fizycznych (z zastrzeżeniem sytuacji, 

gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi 

współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób 

fizycznych oraz osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z 

wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową), 

ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów 

opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 

15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

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. 7 i 11a ustawy 

z 12.01.1991 r. o 

podatkach i opłatach 

lokalnych 

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. 

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 
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W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, 

podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 

pierwszej raty – tj. do 15 marca. 

termin wystawienia faktur za luty 

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 dotyczy również zaliczek – co do zasady, 

fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymano 

zaliczkę. 

art. 106i ustawy z dnia 

11 marca 1994 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach 

i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi za rok 2018 

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, 

o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy 

o odpadach (w tym sprawozdań o produktach, 

opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich 

powstającymi), składają je w terminie do dnia 15 marca 

za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu marszałkowi 

województwa. 

art. 73 oraz 76 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach 

 

do dnia  

20 marca 2019 r. 

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu 

umów zlecenia i o dzieło za luty 

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 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 



18 
 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej oraz z umów najmu 

i dzierżawy w lutym 

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 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

zaliczka na podatek dochodowy od dochodów 

zagranicznych oraz innych dochodów 

uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika w lutym 

Podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa 

płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury 

i renty zagranicznej oraz z tytułów określonych 

w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f. są obowiązani 

w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień 

 – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać 

zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali 

podatkowej. 

art. 44 ust. 3a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

ryczałty ustawowe w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych za luty 

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 

art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
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fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

prawnych za luty 

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 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 

zaliczka na zryczałtowany podatek od 

przychodów osiąganych z tytułu najmu 

prywatnego 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 

8,5% od przychodów postaci pieniędzy i wartości 

pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w 

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu 

umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 

000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% 

przychodów. 

art. 12 ust. 1 pkt 3) lit. a)  

ustawy z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 
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Ryczałty od przychodów ewidencjonowanych 

Podatnicy 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. 

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu 

skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca 

po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, 

a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem 

terminu określonego na złożenie zeznania. 

art. 21 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 

 

 

Zatwierdzono przez radcę prawnego Joannę Badke oraz 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”. 

 

 

 

http://www.sowislo.com.pl/
mailto:prawnik@wil.org.pl

