SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
Nr 15
[data publikacji: 5 kwietnia 2019 roku]

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie
w następującym okresie:
05.04.2019 – 19.04.2019
22.03.2019 – 05.04.2019

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. 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:

Nowe druki recept Rp. i Rpw
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.
ogłoszonym dnia 17 kwietnia 2018 r. a obowiązującym od dnia 18 kwietnia 2018 r. recepty starego
wzoru, które obowiązywały przed wejściem w/w rozporządzenia mogą być w użyciu nie dłużej niż do
12 miesięcy - czyli do dnia 17 kwietnia 2019 r.
Od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowiązują:
1) Na receptach Rp. (tzw. białych) – wersja ze zmienionym opisem rubryki dla lekarza
(stomatologa, felczera, pielęgniarki) i brzmi on: Dane i podpis osoby uprawnionej (wzór
w załączniku nr 6 do rozporządzenia).
2) Na receptach Rpw. (tzw. różowych z wtórnikiem) – wersja w której została usunięta
rubryka „Data realizacji od dnia” (wzór w załączniku nr 7 do rozporządzenia).
Rozporządzenie dotyczy wszystkich recept refundowanych wystawionych od 18 kwietnia 2019 roku.
Recepty wystawione przed 18 kwietnia 2019 roku zachowują ważność.
Pełen tekst rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745 .
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W dniu 29 marca 2019 r. opublikowane zostało Zarządzenie Nr 37/2019/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna
opieka specjalistyczna – zwane dalej: zarządzeniem zmieniającym.
Pierwotnie opublikowane zarządzenie w powyższym przedmiocie nosi numer 22/2018/DSOZ
(z dnia 14 marca 2018 r.) i było ono już dotychczas kilkakrotnie modyfikowane (zarządzeniami
nr: 64/2018/DSOZ, 81/2018/DSOZ oraz 94/2018/DSOZ).
Przedmiotowa zmiana dotyczy dodania w załączniku nr 2 (część b) 1 w § 4, po ust. 6 – nowego ustępu
6a, zgodnie z którym:

W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, w zakresie: badania tomografii komputerowej lub
w zakresie: badania rezonansu magnetycznego, przekroczy określoną dla nich kwotę zobowiązania
Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie
kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczby jednostek
rozliczeniowych i kwoty zobowiązań oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
Jak wskazano w uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego:
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wdrożeniu rozwiązań umożliwiających skrócenie
czasu oczekiwania na wykonanie tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (RM) poprzez
wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania tych świadczeń. Rozliczanie zgodnie
z rzeczywistym wykonaniem, powinno zmotywować świadczeniodawców do realizacji większej liczby badań i
poprawy dostępności. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na dużą liczbę chorych oczekujących i długie
oczekiwanie na badanie.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia
1 kwietnia 2019 r.
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach
oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.),
został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych.

1

Jest to wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne).
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W trakcie konsultacji wpłynęło 12 uwag. Prawie wszyscy zgłaszający poparli przedstawiony projekt. Jeden
z piszących, nieposiadający umowy z NFZ podniósł, że wprowadzone rozwiązanie negatywnie wpłynie na
funkcjonowanie podmiotów wykonujących badania poza systemem NFZ.
Szacunkowy koszt wprowadzenia tego rozwiązania, przyjmując, że liczba wykonywanych badań zwiększy się o
30%, wyniesie około 189,8 mln zł w okresie 1.04. - 31.12.2019r.

Zgodnie z treścią §§ 2, 4 i 5 zarządzenia zmieniającego:

§ 2. 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 [zarządzenia nr 22/2018/DSOZ z dotychczasowymi zmianami – przyp. aut.
Serwisu], w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 4. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia
1 kwietnia 2019 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. [w dniu 30 marca 2019
r.]

Pełen tekst zarządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia,
pod adresem:
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-372019dsoz,6904.html .
Na powyższej stronie dostępne są także odnośniki do pierwotnego zarządzenia w tym przedmiocie
(nr 22/2018/DSOZ) oraz dotychczasowych zarządzeń zmieniających.
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2.

NOWE AKTY PRAWNE:
1)

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego:

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów
W dniu 30 marca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602) – zwane dalej

nowym rozporządzeniem.
Zgodnie z § 39, weszło ono w życie w dniu 1 kwietnia 2019 r., z mocą wsteczną od
1 stycznia 2019 r.
Powyższy akt prawny poprzedzony był rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678), które utraciło moc
z dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 ze zm.).
Zmiany w nowym rozporządzeniu (względem rozporządzenia z dnia 2 stycznia 2013 r.), przedstawione
zostały w uzasadnieniu do jego projektu, który dostępny jest bezpośrednio do pobrania pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12319855/12562167/dokument387382.docx
(tekst uzasadnienia rozpoczyna się od 29. strony)
Wśród najbardziej istotnych zmian z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty,
wymienić należy następujące:


wprowadzono szczegółowy trybu unieważniania pytań testowych z Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego (§ 29 nowego rozporządzenia);



wprowadzono regulację dotyczącą terminu na skierowanie lekarza do odbywania szkolenia
specjalizacyjnego.

W

poprzednim

stanie

prawnym

wojewoda

kierował

lekarza

zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu
kwalifikacyjnym w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania
kwalifikacyjnego, natomiast w nowym rozporządzeniu przedłużono ten termin do 30 dni
(§ 7 ust.
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nowego

rozporządzenia).

Jak

wskazano

w

uzasadnieniu

do

projektu

rozporządzenia, powyższe podyktowane było faktem, że w województwach gdzie jest duża
liczba osób zakwalifikowanych oraz w województwach, gdzie późno wydawane są PWZ przez
odpowiednie Okręgowe Izby Lekarskie, występował problem przy wydawaniu skierowań w
15–dniowym terminie;
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na wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii dziecięcej, postanowiono uznać
specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej za specjalizację jednolitą, tzn. specjalizację
w której szkolenie nie będzie podzielone na dwa moduły a będzie składać się z modułu
jednolitego.

Zgodnie z § 38 nowego rozporządzenia:

1. Do szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 maja 2017 r. stosuje
się przepisy dotychczasowe.
2. PES, do którego zgłoszenie nastąpiło przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia,
przeprowadza się według zasad określonych w niniejszym rozporządzeniu.
3. Wynagrodzenia dla przewodniczących i członków PKE w wysokości określonej w niniejszym
rozporządzeniu obowiązują od sesji wiosennej 2019 r.

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/602 .
Pełen tekst wcześniejszego rozporządzenia (z dnia 2 stycznia 2013 r.), dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000026 .
Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego nowego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319855/katalog/12562167#12562167 .
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Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby
medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
W dniu 28 marca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 582) – zwane dalej nowym rozporządzeniem.
Zgodnie z § 6, weszło ono w życie w dniu 29 marca 2019 r.
Powyższy akt prawny poprzedzony był rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1678), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r., na podstawie
art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1515 i 2429).
W ramach załączników nr 1 i 2 do nowego rozporządzenia, zawarte zostały kolejno: wzór zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
Autorzy Serwisu zwracają uwagę na wystosowane w dniu 28 marca 2019 r. pismo Prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej Andrzeja Matyji do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym wzór zlecenia
na zaopatrzenie w wyroby medyczne został poddany krytyce, w związku z czasochłonnością jego
wypełnienia. Jednocześnie, wyrażony został apel o szybką nowelizację rozporządzenia i
istotne uproszczenie wzoru zlecenia.

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/582/1 .
Pełen tekst wcześniejszego rozporządzenia (z dnia 6 grudnia 2013 r.), dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001678
Treść wspomnianego wyżej pisma Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyji do Ministra Zdrowia Łukasza
Szumowskiego,

dostępna

jest

na

stronie

internetowej

Naczelnej

Izby

Lekarskiej,

pod

adresem:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/nowy-wzor-zlecenia-na-wyroby-medyczne-mz-zwieksza-biurokratyzacje .
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Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą

W dniu 29 marca 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) – zwane dalej nowym

rozporządzeniem.
Zgodnie z § 43, wchodzi ono w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.
Powyższy akt prawny poprzedzony był rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), które utraci moc z dniem wejścia
w życie nowego rozporządzenia, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
2

ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2219) .
Nowe rozporządzenie uchyla obowiązujący dotychczas akt prawny o tym samym tytule, w związku
z wprowadzeniem

możliwości

wykonywania

zawodu

fizjoterapeuty

w

formie

praktyk

fizjoterapeutycznych.
Poniżej przedstawiony został fragment uzasadnienia do projektu przedmiotowego
rozporządzenia, w ramach którego przedstawione zostały najbardziej istotne zmiany
w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego:
Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), a potrzeba jej
wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po
zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
W § 8 zaproponowano doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do aktualnego brzmienia), w myśl którego
pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem

leczniczym odpowiadają,

odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w
załączniku nr 6 do rozporządzenia. Celem tej propozycji jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu
rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do
konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej
praktyki fizjoterapeutycznej, zwłaszcza w kontekście § 14 ust. 3 projektowanego (i obecnego) rozporządzenia.

2

Ustawa ta wchodzi w życie również w dniu 1 kwietnia 2019 r. (z wyjątkami), przy czym wprowadza ona zmiany
dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wobec czego nie była przedmiotem analizy w ramach einformatora.
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Konsekwencją tej propozycji jest rozszerzenie brzmienia tytułu załącznika nr 6 – „Szczegółowe wymagania, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym”.
Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył
podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast
w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium.
Ponadto zaproponowano przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń
umożliwiających obserwacją pacjentów. Obserwacja pacjentów za pośrednictwem ww. urządzeń byłaby możliwa
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
[§ 29 nowego rozporządzenia – przyp. aut. Serwisu] Powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie

nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).
Zgodnie z tym przepisem istniałaby możliwość obserwacji pacjenta (w czasie realnym), co wyłącza możliwość
utrwalania i przechowywania obrazu. Obserwowanie pacjenta: bezpośrednie, np. przez pielęgniarkę przebywającą
w pokoju łóżkowym albo pośrednie za pośrednictwem kamer jest elementem procesu i sposobu leczenia.
Przepisy, tak omawianego projektu rozporządzenia, jak i

ustawy nie regulują sposobu leczenia. Obserwacja

pacjenta w czasie realnym za pośrednictwem kamer (monitoring „terapeutyczny”) nie jest tożsama z obserwacją
(połączoną z rejestracją obrazu i przechowywaniem zapisu) przestrzeni ogólnodostępnych (monitoring „ogólny”).
Szczegółowe regulacje dotyczące monitoringu zostaną zawarte w ustawie o działalności leczniczej

(projekt

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.).
W odniesieniu do monitoringu „terapeutycznego” przepisy zmienianej ustawy odsyłają do przepisów odrębnych,
w tym ww. rozporządzenia.
Ponadto zaproponowano rezygnację w projektowanym rozporządzeniu z przepisu, w myśl którego urządzenia
wykorzystywane do zabiegów fizjoterapii lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas tych
zabiegów. Przepis ten powtarza ogólną regulację zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.) stanowi, że pacjent ma
prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
W odniesieniu do pokoi łóżkowych w oddziałach psychiatrycznych oraz ośrodkach leczenia uzależnień
zaproponowano odstąpienie od obowiązku dostępu do łóżek z trzech stron. [§ 18 ust. 2 nowego rozporządzenia –
przyp. aut. Serwisu]

Umożliwienie takiego umiejscowienie łóżka dla części pacjentów z zaburzeniami psychicznymi umożliwia większe
poczucie własnego bezpieczeństwa.
Natomiast w oddziale dziecięcym zaproponowano możliwość udostępnienia rodzicom lub opiekunom
(alternatywnie wobec łóżek) foteli wypoczynkowych oraz pościeli, tak aby zapewnić im odpowiednie warunki
pobytu.
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W związku ze zmianami terminologicznymi wprowadzonymi ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960) nastąpi ich uwzględnienie w
projektowanym rozporządzeniu. Jedna z nich dotyczy zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo podmiotu
leczniczego”, określeniem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/595/1 .
Pełen tekst dotychczasowe rozporządzenia (z dnia 26 czerwca 2012 r.), dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000739
Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego nowego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320453/katalog/12565871#12565871 .
Na powyższej stronie dostępny jest także odnośnik do pełnego uzasadnienia do projektu rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12320453/12565871/dokument386876.docx .
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Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych
objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze
oraz wykreśleń z tego rejestru
W dniu 1 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania
wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 605) – zwane dalej

nowym rozporządzeniem. Zgodnie z § 39, wchodzi ono w życie w dniu 2 kwietnia 2019 r.
Powyższy akt prawny poprzedzony był rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów,
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.).
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia:
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia [rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. –
przyp. aut. Serwisu] wprowadzono zmiany w części normatywnej oraz dodano załącznik nr 5. Zmiany w części

normatywnej rozporządzenia są związane z przepisami art. 102a i art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności o działalności leczniczej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, które określają dane, jakie powinien zawierać wniosek o
wpis fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dane zawarte w księdze
rejestrowej praktyki fizjoterapeutycznej. W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ na
podstawie projektowanego § 16, wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku
praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres
do korespondencji. Załącznik nr 4 do rozporządzenia, zawiera obecnie kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
Natomiast w załączniku nr 5 do rozporządzenia, zawierającym kody rodzajów praktyk zawodowych, rozszerzono
opisy kodów o praktyki zawodowe fizjoterapeutów.
Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/605/1 .
Pełen tekst wcześniejszego rozporządzenia (z dnia 29 września 2011 r.), dostępny jest na stronie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000325 .
Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego nowego rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320851/katalog/12568035#12568035 .
Na powyższej stronie dostępny jest także odnośnik do pełnego uzasadnienia do projektu rozporządzenia:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12320851/12568035/dokument387202.docx .
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2)

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Brak nowych zarządzeń.
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3.

TERMINARZ LEKARZA:
Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza,
o których należy pamiętać w okresie od 5 kwietnia 2019 roku do 3 maja 2019 roku,
z zastrzeżeniem, iż obowiązki te należy w każdym przypadku

interpretować indywidualnie,

w zależności od sposobu i zakresu wykonywania prowadzonej działalności.
Data
do dnia
7 kwietnia 2019 r.
* termin ustawowy
przypada na dzień

Obowiązki lekarza

Podstawa prawna

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów

z dnia 15 lutego 1992 r.

udziału

o podatku dochodowym

w

zyskach

osób

prawnych

oraz

sporządzenie CIT-7 za marzec

od osób prawnych

wolny od pracy,

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do

wobec czego ulega

7

on przesunięciu na

w którym pobrano podatek.

najbliższy dzień
roboczy, tj.
8.04.2019 r.

art. 26 ust. 3 ustawy

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu

dnia

miesiąca

następującego

po

miesiącu,

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.
do dnia

wpłata

należności

z

tytułu

składek

na

art. 47 ust. 1 pkt 1,

10 kwietnia

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP

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

2019 r.

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS

z 13 października 1998 r.

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS

o systemie ubezpieczeń

RCA, ZUS RZA przez osoby fizyczne, które

społecznych

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
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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

publicznych,

finansowanych

obowiązującej

je

i/lub

ze

środków

osoby

z nimi

współpracujące.
do dnia

wpłata

15 kwietnia

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP

należności

ust. 4–4c ustawy z dnia

2019 r.

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS

13 października 1998 r.

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS

o systemie ubezpieczeń

RCA, ZUS RZA składanych przez płatników

społecznych

niebędących
osobami

z

tytułu

jednostkami

fizycznymi

składek

budżetowymi

opłacającymi

na

art. 47 ust. 1 pkt 3,

ani

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.
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rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego

art. 6 ust. 7 i 11a ustawy

i rolnego (dot. osób fizycznych)

z 12.01.1991 r. o

Co do zasady, podatek od nieruchomości na rok
podatkowy

od

osób

fizycznych

(z

zastrzeżeniem

podatkach i opłatach
lokalnych

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

opodatkowania.

miejsce

położenia

Podatek

jest

proporcjonalnych

do

czasu

płatny
trwania

przedmiotów
w

ratach

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.
zaliczka na podatek od nieruchomości (dot. osób

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy

prawnych i jednostek niemających osobowości

z dnia 12 stycznia 1991 r.

prawnej)

o podatkach i opłatach

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

lokalnych

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.
do dnia
15 kwietnia
2019 r.

termin wystawienia faktur za marzec
Co

do

zasady,

z

zastrzeżeniem

art. 106i ustawy z dnia
wyjątków

przewidzianych w ustawie, fakturę wystawia się nie
później niż do 15 dnia miesiąca następującego po

11 marca 1994 r.
o podatku od towarów
i usług

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.
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do dnia

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników

art. 38 ust. 1 ustawy

22 kwietnia 2019

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu

z dnia 26 lipca 1991 r.

r.*

umów zlecenia i o dzieło za marzec

o podatku dochodowym

* termin ustawowy

Zakłady pracy (a zatem także i lekarze będący

przypada na dzień

pracodawcą)

wolny od pracy,

pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia

wobec czego ulega

miesiąca

on przesunięciu na

pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy

najbliższy dzień

pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy

roboczy, tj.

według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje

22.04.2019 r.

zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według

są

obowiązane

następującego

po

przekazać

miesiącu,

od osób fizycznych

kwoty

w

którym

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

fizycznych

podatek
od

dochodowy

dochodów

od

osób

osiągniętych

art. 44 ust. 6 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r.

z działalności gospodarczej oraz z umów najmu

o podatku dochodowym

i dzierżawy w marcu

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.
zaliczka na podatek dochodowy od dochodów

art. 44 ust. 3a ustawy

zagranicznych

z dnia 26 lipca 1991 r.

uzyskiwanych

oraz
bez

innych

dochodów

pośrednictwa

płatnika

w marcu
Podatnicy

o podatku dochodowym
od osób fizycznych

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
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podatkowej.
ryczałty

ustawowe

w

zakresie

podatku

dochodowego od osób fizycznych za marzec

z dnia 26 lipca 1991 r.

Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami
(które wykonują
podstawie

działalność

umowy

menadżerskiego),
organizacyjne

osobiście

zlecenia
osoby

bądź

prawne

niemające

–

art. 42 ust. 1 ustawy

np.

na

o podatku dochodowym
od osób fizycznych

kontraktu
i

jednostki

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.
zaliczka

na

podatek

dochodowy

od

osób

prawnych za marzec

Art. 25 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku

Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać
na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne

dochodowym od osób
prawnych

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.
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zaliczka

na

przychodów

zryczałtowany
osiąganych

z

podatek
tytułu

od

najmu

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

oraz art. 21 ust. 1

prywatnego

ustawy z dnia 20 listopada

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi

1998 r. o zryczałtowanym

8,5% od przychodów postaci pieniędzy i wartości

podatku dochodowym od

pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w

niektórych przychodów

naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu

osiąganych przez osoby

umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub

fizyczne

innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100
000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od
przychodów

ewidencjonowanych

wynosi

12,5%

przychodów.
Ryczałty od przychodów ewidencjonowanych za

art. 21 ust. 1 ustawy z

marzec lub I kwartał

dnia 20 listopada 1998 r.

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

o zryczałtowanym podatku
dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby
fizyczne

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.
do dnia
25 kwietnia 2019
r.

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

art. 99 ust. 1-3a i 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

art. 114 ust. 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług

25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym

- rozporządzenie Ministra

okresie. Są oni zobowiązani do składania dla okresów:

Finansów z dnia 18
kwietnia 2018 r. w

1) miesięcznych – deklaracji VAT-7;

sprawie wzorów deklaracji

2) kwartalnych – deklaracji VAT-7K – w przypadku

dla podatku od towarów i

małych podatników, którzy wybrali metodę kasową

usług

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
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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 marzec (Jednolity Plik

art. 82 § 1b ustawy z dnia

Kontrolny VAT)

29 sierpnia 1997 r.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające

- Ordynacja podatkowa

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 marzec

art. 100 ust. 3 ustawy

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE
składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE
podatnicy

VAT

czynni,

wewnątrzwspólnotowe

u

których

nabycie

występuje

towarów

z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług

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 30

złożenie

kwietnia 2019 r.

prowadzących działalność gospodarczą
Osoba

wniosku

Wn-U-G

niepełnosprawna

przez

wykonująca

rencistów

art. 25c ust. 1 ustawy
z dnia 27.08.1997 r.

działalność

gospodarczą, któremu przysługuje refundacja składek
na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa
wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,

o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym
upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia
za dany miesiąc.
przekazanie sprawozdania finansowego Szefowi

art. 45 ust. 5 ustawy z

Krajowej Administracji Skarbowej

26.07.1991 r. o podatku

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani
do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują,

dochodowym od osób
fizycznych
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za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi
Krajowej

Administracji

Skarbowej

sprawozdanie

finansowe przed upływem terminu określonego na
złożenie

zeznania

w

postaci

elektronicznej

odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na
podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, tj.
do dnia 30 kwietnia.
złożenie zeznania rocznego przez osoby fizyczne
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są
zobowiązani do złożenia do 30 kwietnia rocznych
zeznań podatkowych (w tym PIT-36 oraz PIT-37)

art. 45 ust. 1 ustawy z
26.07.1991 r. o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Zatwierdzono przez adwokata Michała Górskiego, radcę prawnego Joannę Badke
Serwis przygotowywany jest przez:
Kancelarię Adwokatów i Radców
ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań
www.sowislo.com.pl

Prawnych

P.J. Sowisło & Topolewski

Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji
prawnik@wil.org.pl, wpisując w temacie wiadomości „e-informator”.

można

kierować

na

S.K.A.,

adres
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