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Niniejsza aktualizacja dotyczy:  

− nowego wykazu leków refundowanych; 

− nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących; 

− nowego rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas 

rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. 

Wydanie uwzględnia ponadto pierwotną treść bieżącego numeru e-informatora, 

wraz ze wcześniejszą aktualizacją (z dnia 26 kwietnia 2019 roku). 

 

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie 

w następującym okresie: 

18.04.2019 – 10.05.2019 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

05.04.2019 – 19.04.2019 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, 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: 

Informacja dotycząca druków recept Rp. I Rpw. 

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 kwietnia 2019 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

17 kwietnia 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2019 r. poz. 718), 

zmianie uległa treść § 19 nowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 745 ze zm.). 

Przepis powyższy po nowelizacji brzmi w sposób następujący: 

Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy 24 miesiące od dnia 

wejścia w życie rozporządzenia. 

Tym samym, możliwość stosowania recept Rp. (tzw. białych) oraz recept Rpw. (tzw. różowych 

z wtórnikiem) według starego wzoru, upływa w dniu 17 kwietnia 2020 roku, a nie jak nowelizowany 

przepis dotąd przewidywał – w dniu 17 kwietnia 2019 roku. 

Rozporządzenie zmieniające zgodnie z § 2, wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, a więc 18 kwietnia 

2019 roku. 

Redakcja Serwisu zwraca jednocześnie uwagę, że przedmiotowa nowelizacja, w zakresie w jakim 

zezwala na wystawianie recept na drukach po dniu 31 grudnia 2019 roku, pozostaje w sprzeczności 

z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.), który przewiduje, iż: Recepty mogą być wystawiane 

w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.  Z przepisu ustawowego wynika, iż od dnia 

1 stycznia 2020 roku, recepty będą mogły być wystawiane tylko w wersji elektronicznej. Mając na 

uwadze hierarchię aktów prawnych, przepisowi ustawy należy przyznać pierwszeństwo przed przepisem 

rozporządzenia, wobec czego w obecnym kształcie – po dniu 31 grudnia 2019 roku, przepis 

rozporządzenia zostanie uchylony przez przepis ustawy.   

Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik 

Ustaw, pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718 . 

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (w wersji dotychczasowej), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (należy wybrać tekst 

ujednolicony), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657 . 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657
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Zmiany wprowadzone ustawą 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

W dniu 19 kwietnia 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych 

ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) – zwana dalej ustawą 

zmieniającą, która wprowadza zmiany do ponad 160. ustaw.  

Powyższy akt prawny ma na celu wprowadzenie do polskich przepisów zmian wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Przedmiotowe zmiany wejdą w życie w przeważającej mierze w dniu 4 maja 2019 roku, 

co wynika z art. 173 ustawy zmieniającej. 

Wśród zmian szczególnie istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, 

wskazać należy na następujące regulacje: 

1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), zmianie ulega (na podstawie art. 29 ustawy zmieniającej): 

1) art. 10b ust. 1: 

Ochrona  praw  osób,  o  których  mowa  w  art.  10a  ust.  1,  należy do zadań jest  

zadaniem  Rzecznika Praw Pacjenta, które realizuje w szczególności przy pomocy 

Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 

2) art. 10b ust. 4 pkt 3 (w celu zwiększenia czytelności przytoczony został także wstęp 

przepisu): 

4. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w celu realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1 i 2, ma prawo: 

3) wglądu w dokumentację medyczną za zgodą dostępu do dokumentacji medycznej 

osoby, o której mowa w art. 10a ust. 1, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna 

prawnego lub faktycznego; [wyjaśnić zatem należy, że Rzecznik Praw Pacjenta 

Szpitala Psychiatrycznego nabywa ustawowe prawo dostępu do dokumentacji 

medycznej osoby korzystającej ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital 

psychiatryczny bez jej zgody, lub zgody jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna 

prawnego lub faktycznego. Prawo to przysługuje wyłącznie w celu realizacji zadań 



5 
 

określonych w art. 10b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 

przyp. red. Serwisu]. 

3) art. 18e ust. 5: 

Dane utrwalone za pomocą urządzeń monitorujących mogą być przetwarzane wyłącznie 

przez osoby posiadające pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. 

poz. 138 i 723) 1 wydane przez administratora danych, w szczególności sędziów oraz 

Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w celu realizacji zadań określonych 

w ustawie. Zapis utrwalonego obrazu i dźwięku podlega ochronie określonej w przepisach 

o ochronie danych osobowych Osoby  posiadające  pisemne  upoważnienie  są  zobowiązane  

do zachowania tych danych w tajemnicy. 

2. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.) zmianie m.in. ulega (na podstawie art. 96 ustawy 

zmieniającej): 

1) art. 24,  ramach którego: 

− uchylony zostaje ust. 4: 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może zawrzeć umowę, o której mowa 

w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922), pod warunkiem zapewnienia ochrony danych osobowych 

oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności 

przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane. 

− ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie: 

5. Jeżeli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zawarł umowę o  powierzeniu  

przetwarzania  danych  osobowych,  o  której  mowa  w  art.  28  ust. 3 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, realizacja tej umowy nie może 

powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie 

zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji 

medycznej. 

6. Podmiot,  któremu  powierzono  przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku  

z  realizacją  umowy  o  powierzeniu  przetwarzania    danych    osobowych, o której 

mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jest obowiązany do zachowania 

w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją tej 

umowy. Podmiot ten jest związany tajemnicą także po śmierci pacjenta. 
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[Dotychczasowe brzemiennie ust. 5 i 6 odnosiło się do uchylonego ustawą zmieniającą 

ust. 4 (cytowanego powyżej). W celu zwiększenia czytelności przedmiotowych zmian, 

zostały one przedstawione osobno – poniżej dotychczasowa treść obu ustępów:] 

5. Realizacja umowy, o której mowa w ust. 4, nie może powodować zakłócenia udzielania 

świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, 

dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej. 

6. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 4, jest 

obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych 

w związku z realizacją umowy, o której mowa w ust. 4. Podmiot ten jest związany 

tajemnicą także po śmierci pacjenta. 

2) art. 26 ust. 3 pkt 2,  który otrzymuje brzmienie: 

3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną 

również: 

2) organom  władzy  publicznej,  w  tym  Rzecznikowi  Praw  Pacjenta, Narodowemu  

Funduszowi  Zdrowia,  organom  samorządu  zawodów medycznych oraz 

konsultantom krajowym i wojewódzkim w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi 

Praw  Pacjenta  Szpitala  Psychiatrycznego,  w  zakresie  niezbędnym  do 

wykonywania  przez  te  podmioty  ich  zadań,  w  szczególności  nadzoru  i kontroli; 

3) art. 28 ust. 2a,  który otrzymuje brzmienie: 

Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji 

medycznej: 

1) pacjentowi  albo  jego  przedstawicielowi  ustawowemu  po  raz  pierwszy  

w  żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 

[poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku albo na 

informatycznym nośniku danych – przyp. red. Serwisu] oraz ust. 3 [dotyczy 

dokumentacji medycznej prowadzonej w formie papierowej, która może być 

udostępniona poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego 

(skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bądź 

na informatycznym nośniku danych – przyp. red. Serwisu];  

[Regulacja ta rozstrzyga zatem istniejący od wejścia w życie RODO 

problem pobierania opłaty za pierwszy egzemplarz udostępnianej 

dokumentacji medycznej. Udostępnienie dokumentacji medycznej po 

raz pierwszy – na wskazane powyżej sposoby – odbywa się bez 

pobierania opłat z tego tytułu – przyp. red. Serwisu] 
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2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 

o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1. 

4) art. 30a,  w ramach którego: 

− uchylony zostaje ust. 10: 

Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 7 [podmioty odpowiadające za przechowywanie 

i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń 

zdrowotnych – przyp. red. Serwisu] , mogą zawrzeć umowę, o której mowa w art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem 

zapewnienia ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli zgodności 

przetwarzania danych osobowych przez podmiot przyjmujący te dane. 

− ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

Osoby,  które  w  związku  z  realizacją  umowy zawartej na podstawie ust. 10  

o  powierzeniu przetwarzania   danych   osobowych,   o   której   mowa   

w   art.   28   ust.   3   rozporządzenia  2016/679,  uzyskały  dostęp  do  informacji  

związanych  z pacjentem, są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po śmierci 

pacjenta. 

[Redakcja Serwisu zwraca uwagę, iż uchylenie cytowanego powyżej ust. 10, nie wyklucza 

możliwości zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez  

podmioty odpowiadające za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po 

zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych, gdyż ust. 11 w nowym brzmieniu wprost 

wskazuje na taką możliwość w oparciu o art. 28 ust. 3 RODO. 

Ustęp 10 w dotychczasowym brzmieniu odnosił się natomiast do uchylonej wcześniej 

regulacji prawnej w postaci art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych.] 

3. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.) zmianie m.in. ulega (na podstawie art. 111 ustawy 

zmieniającej): 

1) art. 2 pkt 1, który zawiera definicję ustawową administratora danych: 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) administrator  danych  –  administratora,  o  którym  mowa  w art. 7 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz 

z 2018 r. poz. 138 i 723) art.  4  pkt  7  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 (ogólne rozporządzenie 

o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016, str.  1,  z  późn. zm.); 



8 
 

 

2) art. 19,  ramach którego: 

− uchylony zostaje ust. 5: 

Administrator danych zawartych w rejestrze medycznym, o którym mowa w ust. 1 

[mowa w tym wypadku o rejestrze tworzonym i prowadzonym przez Ministra Zdrowia 

albo tworzonym i zlecanym przez Ministra Zdrowia do prowadzenia m.in. przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą na ich wniosek – przyp. red. Serwisu], jest obowiązany 

do usunięcia z tego rejestru wszelkich danych umożliwiających identyfikację osoby, 

w przypadku wniesienia przez nią sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, chyba że 

ich przetwarzanie jest niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. 

− ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

Dane zawarte w rejestrach medycznych, o których mowa w ust. 1, mogą być 

udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych i do celów statystycznych 

i naukowo-badawczy jedynie w  formie  uniemożliwiającej  ich  powiązanie  z  konkretną 

osobą fizyczną. 

4. W ustawie z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.) zmianie ulega (na podstawie art. 156 ustawy 

zmieniającej) art. 20, który otrzymuje brzmienie: 

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki  zdrowotnej  jest  

obowiązany  do  przetwarzania,  przechowywania  i udostępniania  danych  osobowych  zawartych   

w   deklaracji   wyboru   oraz   w   informacjach, o których mowa w art. 16–18, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1318, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 

ze zm.) zmianie m.in. ulega (na podstawie art. 4 ustawy zmieniającej): 

1) art. 221, który otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Pracodawca ma prawo żądać żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

podania danych osobowych obejmujących: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) imiona rodziców datę urodzenia; 

3) datę urodzenia dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) wykształcenie; 

5) wykształcenie kwalifikacje zawodowe; 

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
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§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 

osobowych, o których mowa w § 1, także: 

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat 

urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze 

względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień 

przewidzianych w prawie pracy; 

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL); 

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 

wynagrodzenia do rąk własnych. 

Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa  w  §  1  pkt 4–6, 

gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku. 

§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia 

osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych 

osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2. 

Pracodawca  żąda  od  pracownika  podania  dodatkowo  danych osobowych 

obejmujących: 

1) adres zamieszkania; 

2) numer  PESEL,  a  w  przypadku  jego  braku –    rodzaj  i  numer  dokumentu  

potwierdzającego tożsamość; 

3) inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika 

i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest 

konieczne  ze  względu  na  korzystanie  przez  pracownika  ze  szczególnych  

uprawnień przewidzianych w prawie pracy; 

4) wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała 

podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę 

wynagrodzenia do rąk własnych. 

§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, 

jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. 

Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1  i  3,  gdy  

jest  to  niezbędne do zrealizowania  uprawnienia  lub  spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa. 

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których mowa 

w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. 

Udostępnienie  pracodawcy  danych  osobowych  następuje  w  formie oświadczenia  

osoby,  której  dane  dotyczą.  Pracodawca  może  żądać udokumentowania  danych  
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osobowych  osób,  o  których  mowa  w  §  1  i  3,  w  zakresie niezbędnym do ich 

potwierdzenia. 

2) po art. 221 dodaje się:  

− art. 221a, w następującym brzmieniu: 

§ 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może  stanowić  

podstawę  przetwarzania  przez  pracodawcę  innych  danych osobowych niż 

wymienione w art. 221§ 1 i 3, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa 

w art. 10 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    (ogólne    rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z  04.05.2016, str.  1,  z  późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 

§ 2. Brak zgody, o której mowa w § 1, lub jej wycofanie, nie może być podstawą 

niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika,  

a  także  nie  może  powodować  wobec  nich  jakichkolwiek negatywnych  

konsekwencji,  zwłaszcza  nie  może  stanowić  przyczyny uzasadniającej  odmowę  

zatrudnienia,  wypowiedzenie  umowy  o  pracę  lub  jej rozwiązanie bez 

wypowiedzenia przez pracodawcę. 

§ 3. Przetwarzanie,  o  którym  mowa  w  §  1,  dotyczy  danych  osobowych  

udostępnianych  przez  osobę  ubiegającą  się  o  zatrudnienie  lub  pracownika  na 

wniosek   pracodawcy   lub   danych   osobowych   przekazanych   pracodawcy   

z   inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. 

− art. 221b, w następującym brzmieniu: 

§ 1. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić 

podstawę przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, wyłącznie w przypadku, gdy  przekazanie  

tych  danych  osobowych  następuje  z  inicjatywy  osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie lub pracownika. Przepis art. 221a§ 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Przetwarzanie  danych  biometrycznych  pracownika  jest  dopuszczalne  także 

wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu 

do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę 

na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. 

§ 3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, mogą być 

dopuszczone  wyłącznie  osoby  posiadające  pisemne  upoważnienie  do 

przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do 

przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy. 
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3) art. 222, w przypadku którego: 

− po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 

Monitoring  nie  obejmuje  pomieszczeń  udostępnianych zakładowej organizacji 

związkowej. 

− § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Monitoring  nie  obejmuje  pomieszczeń  sanitarnych,  szatni, stołówek  oraz  palarni 

lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej,  chyba  że  

stosowanie  monitoringu  w  tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu 

określonego w § 1 i nie naruszy  to  godności  oraz  innych  dóbr  osobistych  

pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych 

w szczególności   poprzez   zastosowanie   technik   uniemożliwiających rozpoznanie  

przebywających  w  tych  pomieszczeniach  osób.  Monitoring pomieszczeń sanitarnych 

wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji  związkowej,  a  jeżeli  

u  pracodawcy  nie  działa  zakładowa organizacja  związkowa – uprzedniej  zgody  

przedstawicieli  pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 

− § 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

Przepis § 9 nie narusza przepisów art. 12 i art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

4) art. 229, w przypadku którego: 

− w § 11 nowe brzmienie otrzymuje pkt 2 (w celu zwiększenia czytelności zmiany, 

przytoczona został także wstęp do tego przepisu, wraz z § 1): 

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: 

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo 

stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; 

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni 

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają 

przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania 

lekarskie, a i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom 

występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 
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− po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu: 

Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12 [dotyczy osoby 

pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą – 

przyp. red. Serwisu], aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 

przeciwwskazań do  pracy  na  danym  stanowisku  oraz  skierowania  na  badania  

będące podstawą wydania tego orzeczenia. 

− nowe brzmienie otrzymuje § 7: 

Pracodawca jest obowiązany przechowywać przechowuje orzeczenia wydane na 

podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania 

uzyskane na podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 4a. 

− po § 7 dodaje się § 71 w brzmieniu: 

W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o  którym  mowa  

w  §  13,  nie  odpowiadają  warunkom  występującym  na danym  stanowisku  pracy,  

pracodawca  zwraca  osobie  przyjmowanej  do  pracy  to  skierowanie  oraz  orzeczenie  

lekarskie  wydane  w  wyniku  tego  skierowania. 

Redakcja Serwisu osobno zwraca w tym miejscu uwagę, iż zgodnie z art. 163 ustawy 

zmieniającej: 

1. Pracodawca, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje monitoring  pomieszczeń  

udostępnianych  zakładowej  organizacji  związkowej,  o którym mowa w art. 222 § 2 ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy  zaprzestaje  stosowania  monitoringu  takich  pomieszczeń,  o  czym  

niezwłocznie  informuje  zakładową organizację związkową. 

2. Pracodawca,  który  w  dniu  wejścia  w  życie niniejszej ustawy   stosuje   monitoring 

pomieszczeń sanitarnych, o którym mowa w art. 222 § 2 ustawy zmienianej w  art.  4,  

w  brzmieniu  dotychczasowym,  jest  zobowiązany  do  uzyskania  zgody  na dalsze  

stosowanie  monitoringu  zakładowej  organizacji  związkowej,  a  jeżeli  u pracodawcy  nie  

działa  zakładowa  organizacja  związkowa – zgody  przedstawicieli  pracowników wybranych 

w trybie przyjętym u danego pracodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy.  W  terminie  3  dni  od  dnia  odmowy udzielenia zgody albo od 

dnia upływu 30-dniowego terminu na jej udzielenie, pracodawca   zaprzestaje   stosowania   

monitoringu  takich  pomieszczeń,  o  czym niezwłocznie  informuje  zakładową  organizację  

związkową  albo  przedstawicieli pracowników. 
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Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/730 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (należy wybrać tekst ujednolicony, 

przy czym nie uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941110535 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (należy wybrać tekst 

ujednolicony, przy czym nie uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520417 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (należy wybrać tekst 

ujednolicony, przy czym nie uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (należy wybrać tekst 

ujednolicony, przy czym nie uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002217 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (należy wybrać tekst ujednolicony, przy czym nie 

uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod 

adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141 . 
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002217
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141
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Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

W dniu 27 marca 2019 roku ogłoszona została ustawa z dnia 22 lutego 2019 roku o zmianie ustawy 

o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 577) – zwana dalej ustawą 

zmieniającą, która wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach, w tym w ustawie z dnia z 5 grudnia 

1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.). 

Zgodnie z art. 23 ustawy zmieniającej, co do zasady wchodzi ona w życie w dniu 27 kwietnia 2019 roku, 

w tym także w zakresie zmian wprowadzanych do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Powyższe zmiany (w zakresie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), dotyczą nowelizacji 

art. 3 ust. 3, w ramach którego: 

− znowelizowana zostaje treść pkt. 7.: 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, 

rozumie się przez to także: 

7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1 [dotyczy 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca – 

przyp. red. Serwisu], art. 157a ust. 1 [dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy dla 

stażysty – przyp. red. Serwisu] lub 2 art. 157g ust. 1 [dotyczy zezwolenia na pobyt 

czasowy dla wolontariusza – przyp. red. Serwisu] ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach.; 

− po punkcie 7. dodane zostają punkty 8-10: 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, 

rozumie się przez to także: 

8) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją "student", wizę krajową 

w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę krajową w celu 

odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie wolontariatu 

europejskiego; 

9) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach 

określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

10) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach określonych 

w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/577/1 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (należy wybrać tekst 

ujednolicony, przy czym nie uwzględnia on jeszcze powyższych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152 . 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/577/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970280152
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[AKTUALIZACJA] Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia trybu składania ofert, 

kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru 

programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających 

lub substancji psychotropowych 

W dniu 26 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 

2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny 

oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia 

w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 767) – zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym.  

Jak wynika z § 2, wchodzi ono w życie w dniu 1 maja 2019 roku. 

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in. zmianę tytułu nowelizowanego aktu prawnego, a także 

w ramach zmiany § 2, wprowadziło obowiązek złożenia oferty dodatkowo w postaci elektronicznej na 

płycie CD, poza dotychczasowym obowiązkiem złożenia jej w formie pisemnej w 3 egzemplarzach 

w zamkniętej kopercie. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich 

oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia 

w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz. U. poz. 455) wymaga 

nowelizacji w związku z koniecznością dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490) 

zmieniającą ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.) 

w zakresie przepisów dotyczących uzyskiwania uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 

uzależnień. Zmiana ta jest również zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym z zakresem upoważnienia do wydania tego aktu wykonawczego, które 

odnoszą się do szkoleń w dziedzinie uzależnienia i uzyskiwania odpowiednich certyfikatów w zakresie psychoterapii 

i terapii wszystkich uzależnień, a nie jedynie w zakresie uzależnień od środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

Mając powyższe na uwadze należy dokonać odpowiedniej nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, w celu 

dostosowania jego regulacji do obowiązującego stanu prawnego. 

W treści projektowanego rozporządzenia doprecyzowano kwestię związaną z zawartością składanej oferty 

konkursowej, dopisano wymóg złożenia jej również w wersji elektronicznej. W projekcie rozporządzenia 

zaproponowano zmianę regulacji dotyczących umieszczania ogłoszenia w sprawie konkursu, wykreślono 

konieczność umieszczania ich w specjalistycznych pismach, gdyż wydłuża to znacznie cały proces konkursowy 

z uwagi na fakt, że tego typu specjalistyczne pisma są periodykami o rzadkiej częstotliwości ukazywania się. 
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Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik 

Ustaw, pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/767/1 . 

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (który nie uwzględnia jeszcze wspomnianych zmian), dostępny jest na 

stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060640455 . 

Pełen tekst uzasadnienia do projektu rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317554/katalog/12544714#12544714 . 

 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/767/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060640455
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317554/katalog/12544714#12544714
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Brak nowych zarządzeń. 
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

[AKTUALIZACJA] Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) – zwane dalej nowym 

rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 65, wchodzi ono w życie w przeważającej mierze w dniu 1 maja 2019 roku. 

Powyższy akt prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), które tym samym traci 

moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, co wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 

2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 675). 

Jak wynika z § 1 nowego rozporządzenia, określa ono: 

− sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanej dalej 

„ewidencją”, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki 

i sposób używania kas rejestrujących, zwanych dalej „kasami”, w tym sposób zakończenia 

używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne 

przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas 

oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz 

wzory tych dokumentów; 

− termin zgłoszenia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu 

skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego; 

− warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia 

ewidencji, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas; 

− terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia: 

Ustawa zmieniająca [ustawa z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy - Prawo o miarach – przyp. red. Serwisu] wprowadza nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy online) do 

prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych.  

Ustawa zmieniająca zakłada, że kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników 

prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako 

szczególnie narażone na nadużycia. Kasy online są wyposażone w funkcjonalność połączenia z systemem 

teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas.  
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Jednocześnie, zgodnie z ustawą zmieniającą, dopuszcza się stosowanie dotychczasowych kas. Podatnicy nadal będą 

mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 

31 sierpnia 2019 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). W związku z tym 

wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru czasowego, gdyż założeniem jest, że kasy dotychczasowe będą 

funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności 

gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.  

Docelowym jednak systemem będzie system kas online, a kasy dotychczasowe będą stopniowo wycofywane 

z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. 

(…) W związku z przyjętą konstrukcją systemu kas rejestrujących, zgodnie z którą nowe kasy online i kasy 

dotychczasowe będą funkcjonowały zasadniczo równolegle oraz w związku z tym, że wiele obowiązków związanych 

z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organizowaniem i prowadzeniem serwisów jest wspólne 

i niezależne od rodzaju kasy, uzasadnione jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących 

obejmującego regulacjami w zakresie stosowania wszystkie rodzaje kas rejestrujących: dotychczasowe kasy, dla 

których uległa zmianie jednostka redakcyjna delegacji ustawowej, a także wprowadzane kasy online. 

Redakcja serwisu zwraca jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – 

który to przepis również wejdzie w życie w dniu 1 maja 2019 roku1: Podatnicy mogą prowadzić ewidencję 

sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

w terminie: (…) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług (…) w zakresie opieki medycznej 

świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Zastrzec przy tym należy, że zgodnie z art. 145b ust. 2 

powyższej ustawy (które również wejdzie w życie w dniu 1 maja 2019 roku): Przepis ust. 1 stosuje się 

tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie 

sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1. 

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/816 . 

Pełen tekst uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji, pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12317958/12548957/dokument392369.docx .  

Pełen tekst dotychczasowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000363 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo 

o miarach, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000675 . 

                                                           
1 W oparciu o art. 1 pkt 7 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675). 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/816
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12317958/12548957/dokument392369.docx
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000363
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000675
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Pełen tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (należy wybrać tekst ujednolicony, 

który nie uwzględnia jeszcze wspomnianych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535 . 

 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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[AKTUALIZACJA] Nowe rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych 

na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 roku w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych 

kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) – zwane dalej nowym rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 7, wchodzi ono w życie w dniu 1 maja 2019 roku. 

Powyższy akt prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

27 grudnia 2010 roku w sprawie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas 

rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), które tym samym traci moc z dniem wejścia w życie nowego 

rozporządzenia, co wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675). 

Jak wynika z § 1 nowego rozporządzenia, określa ono warunki, sposób i tryb odliczania od podatku 

należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, a także warunki i tryb zwrotu przez 

podatnika kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem, 

powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia: 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 lit. g ustawy zmieniającej [ustawa z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach – przyp. red. Serwisu] (zmiana art. 111 ust. 4) określono system 

zwrotu kwot wydanych na zakup kas. Podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości 

90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł. Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu nie ulega 

zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji. W świetle regulacji ustawy zmieniającej kwota wydana 

na zakup kas będzie dotyczyła tylko kas online i będą mogli ją otrzymać podatnicy, u których: 

− powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, 

przy użyciu tego rodzaju kas, 

− nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie 

ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, 

− powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line, gdyż zostali zobligowani do 

wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online – branże 

wrażliwe określone ustawowo. 

Dodatkowo odliczenie będzie przysługiwało dla kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 

6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika. Odliczenie kwoty wydanej na 

zakup nie będzie przysługiwało w przypadku zakupu pozostałych rodzajów kas. Z uwagi na ograniczenia 

budżetu odliczenie nie będzie również przysługiwało dla podatników wymieniających kasy 

rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami 
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zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej 

w określonych, wrażliwych branżach. 

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/820 . 

Pełen tekst uzasadnienia do projektu nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji, pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321436/12580450/dokument392373.docx .  

Pełen tekst dotychczasowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000163 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo 

o miarach, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000675 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (należy wybrać tekst ujednolicony, 

który nie uwzględnia jeszcze wspomnianych zmian), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535 . 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/820
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12321436/12580450/dokument392373.docx
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000163
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000675
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci 

elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 

W dniu 17 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 

2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji 

Medycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 711) – zwane dalej rozporządzeniem.   

Zgodnie z § 3, weszło ono w życie w dniu 18 kwietnia 2019 roku. 

Powyższy akt prawny określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są 

wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(§ 1 rozporządzenia). 

Jak wynika z § 2 rozporządzenia, skierowania o których mowa w przedmiotowym akcie prawnym, 

wystawiane są na: 

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których 

mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

2) badania: 

a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych, 

b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych, 

c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż 

środki publiczne, 

d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych, 

e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych 

niż środki publiczne; 

3) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

 

Redakcja Serwisu zwraca w tym miejscu uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie odnosi się obecnie 

wyłącznie do pilotażu e-skierowań, który prowadzony jest przez Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, w którym udział nie jest obowiązkowy. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, 

skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 roku2. 

                                                           
2 Wynika to z art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem 

oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2429), zgodnie 
z którym: Skierowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 4 [ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przyp. red. Serwisu], 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.  
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Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/711/1 . 

  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/711/1
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Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych 

prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, 

substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków 

zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

W dniu 12 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 

2019 roku w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych 

lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 689) – zwane dalej nowym rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 10, wchodzi ono w życie w dniu 27 kwietnia 2019 roku. 

Powyższy akt prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

17 października 2013 roku w sprawie zakresu i trybu współpracy podmiotów leczniczych prowadzących 

leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych 

z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. U. z 2013 r. poz. 1332), które tym 

samym traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, co wynika z art. 9 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). 

Redakcja Serwisu zwraca uwagę, że nowe rozporządzenie zawiera kilka modyfikacji względem 

zastępowanego przez nie aktu prawnego, wśród których za szczególnie istotną należy uznać zmianę, 

polegającą na rozszerzeniu katalogu środków objętych jej regulacją, o nowe substancje psychoaktywne 

lub środki zastępcze. Definicje ustawowe powyższych pojęć zawarte są w art. 4 pkt 11a oraz art. 4 pkt 27 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 

ze zm.).  

Przez nową substancję psychoaktywną należy rozumieć: każdą substancję lub grupy substancji 

pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w formie czystej lub w formie preparatu działającą na 

ośrodkowy układ nerwowy, inną niż substancja psychotropowa i środek odurzający, stwarzającą zgodnie 

z rekomendacją Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych 

z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, zagrożenia 

dla zdrowia lub zagrożenia społeczne porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję 

psychotropową lub środek odurzający, lub które naśladują działanie tych substancji, określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 3. 

Przez środek zastępczy należy rozumieć: produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ 

nerwowy, który może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja 

psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
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nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się 

przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Wśród innych istotnych zmian wprowadzanych nowym rozporządzeniem, wspomnieć również należy 

o doprecyzowaniu informacji dotyczących aplikacji elektronicznej, przez którą podmioty lecznicze 

przekazują kwestionariusz stanowiący załącznik do rozporządzenia (zgodnie z § 4 ust. 2 nowego 

rozporządzenia: Dostęp do aplikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 1, jest zapewniany przez 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii bezpośrednio podmiotom leczniczym). Ponadto, 

w ramach punktu 14 załącznika do nowego rozporządzenia, dodane zostały grupy nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/689/1 . 

Pełen tekst dotychczasowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001332 . 

Pełen tekst ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (należy wybrać tekst ujednolicony), 

dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485 . 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/689/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001332
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485
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[AKTUALIZACJA] Nowe rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami 

odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, 

prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi 

W dniu 19 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 

2019 roku w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi 

substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami 

zastępczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 738) – zwane dalej nowym rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 9, wchodzi ono w życie w dniu 27 kwietnia 2019 roku. 

Powyższy akt prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 

2017 roku w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich 

preparatami oraz prekursorami kategorii 1, uzyskanymi podczas wykonywania zadań ustawowych przez 

uprawnione służby państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 598), które tym samym traci moc z dniem wejścia 

w życie nowego rozporządzenia, co wynika z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. poz. 1490). 

Jak wynika z § 1 nowego rozporządzenia, określa ono podmioty uprawnione do niszczenia środków 

odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów 

kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań 

przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i Żandarmerii Wojskowej wykonujące czynności 

operacyjno-rozpoznawcze oraz przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej przy 

wykonywaniu zadań określonych ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Ponadto, reguluje ono szczegółowy tryb i warunki przechowywania oraz niszczenia środków 

narkotycznych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia: 

Nowym rozwiązaniem wprowadzonym w projekcie jest wskazanie, że obecność przedstawiciela jednostki 

organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży  Granicznej,  Żandarmerii Wojskowej oraz 

jednostki organizacyjnej Krajowej  Administracji  Skarbowej w trakcie czynności zniszczenia zleconego 

przedsiębiorcy  jest  obligatoryjna, a nie jak dotychczas fakultatywna. Dodatkowo wskazano, że jeżeli czynność 

zniszczenia została powierzona przedsiębiorcy, protokół zniszczenia sporządza przedstawiciel jednostki 

organizacyjnej, która powierzyła przedsiębiorcy zniszczenie środków narkotycznych. 

W § 7 projektu wskazano, że niszczenie środków narkotycznych następuje na podstawie decyzji kierownika jednostki 

organizacyjnej. Decyzja ta powinna być sporządzona na podstawie polecenia wydanego w formie pisemnej 

(np. dekretacja na dokumencie) przez kierownika jednostki organizacyjnej władnej do zniszczenia środków  

narkotycznych, a co za tym idzie nie należy jej traktować jako wydanej w trybie administracyjnym. 
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Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/738/1 . 

Pełen tekst dotychczasowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000598 . 

Pełne uzasadnienie do projektu nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321462/katalog/12581655#12581655 . 

 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/738/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000598
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321462/katalog/12581655#12581655
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[AKTUALIZACJA] Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz 

udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru 

W dniu 24 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 

2019 roku w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych 

z tego rejestru (Dz. U. z 2019 r. poz. 744) – zwane dalej nowym rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 8, weszło ono w życie w dniu 25 kwietnia 2019 roku. 

Powyższy akt prawny poprzedzony był rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2002 roku 

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1600), które utraciło moc z dniem 

z dniem 1 stycznia 2019 roku, na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 z dnia 9 października 2015 roku o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1991 ze zm.). 

Jak wynika z § 1 nowego rozporządzenia, Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. 

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/744 . 

Pełen tekst wcześniejszego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021911600 . 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/744
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021911600
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[AKTUALIZACJA] Nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień 

W dniu 26 kwietnia 2019 roku ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 

2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 766) – zwane dalej 

nowym rozporządzeniem.  

Jak wynika z § 16, wchodzi ono w życie w dniu 1 maja 2019 roku. 

Powyższy akt prawny zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

13 lipca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2006 r. Nr 132, poz. 931), 

które tym samym traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, co wynika z art. 9 pkt 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1490). 

Jak wynika z § 1 nowego rozporządzenia, określa ono: 

− wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień; 

− ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień; 

− tryb i sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (egzamin końcowy); 

− skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy; 

− wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia: 

W projektowanym rozporządzeniu – w porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem – nastąpiła 

zamiana nazewnictwa polegająca na zastąpieniu „specjalisty terapii uzależnień” na „specjalistę psychoterapii 

uzależnień”. Ponadto w § 2 określono wymagania, które powinien spełniać podmiot prowadzący szkolenie 

w dziedzinie uzależnień. Zgodnie z § 3 ramowe programy szkolenia w dziedzinie uzależnień proponuje się określić 

w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia. W § 4 określa się kwestie dotyczące przystąpienia do 

egzaminu końcowego, w tym zakres informacji we wniosku oraz niezbędne dokumenty, które musi złożyć do 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii osoba mająca zamiar przystąpić do tego egzaminu. 

§ 5 precyzuje kwestie związane z powoływaniem i rozwiązywaniem komisji egzaminacyjnej i zespołów 

egzaminacyjnych oraz ich przewodniczących, a także kwestie dotyczące ich składu. § 6 doprecyzowuje przebieg 

części pisemnej egzaminu końcowego, w tym warunki uzyskania przez osobę zdającą wyniku pozytywnego z tej 

części egzaminu. W § 6 ust. 4–7 określono kwestie dot. złożenia przez osobę zdającą merytorycznego zastrzeżenia 

do pytania testowego, a także tryb rozpatrywania tego zastrzeżenia przez komisję egzaminacyjną. Zgodnie 

z § 7 ust. 1 do części ustnej egzaminu może przystąpić osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z części pisemnej 

egzaminu. Z kolei zgodnie z § 7 ust. 2 część ustna egzaminu końcowego obejmuje sprawdzian umiejętności 

nabytych niezbędnych do prowadzenia psychoterapii osoby uzależnionej albo osoby uzależnionej i osoby bliskiej 

osoby uzależnionej, przedstawienie studium przypadku oraz udzielenie ustnej odpowiedzi na pytania zadawane 

przez członków zespołu egzaminacyjnego. § 8 projektowanego rozporządzenia określa przypadki, w których osoba 

zdająca otrzyma ocenę negatywną z części ustnej egzaminu końcowego. § 9 doprecyzowuje kwestie związane ze 



32 
 

studium przypadku, w tym tryb jego rozpatrywania oraz oceny. § 10 określa kwestie związane ze sporządzaniem 

przez komisję egzaminacyjną protokołu końcowego z przebiegu całego egzaminu. Zgodnie z § 11 osoba, która 

uzyskała ocenę negatywną z ustnej odpowiedzi na pytania zadawane przez członków zespołu egzaminacyjnego 

może ponownie przystąpić do tej części ustnej egzaminu końcowego, jednak nie później niż w kolejnych dwóch 

sesjach następujących po sesji, w której uzyskała ocenę negatywną. Z kolei osoba, która uzyskała ocenę negatywną 

ze studium przypadku może ponownie przystąpić do tej części ustnej egzaminu końcowego, jednak nie później niż 

w okresie 2 lat od dnia uzyskania oceny pozytywnej z pisemnej części egzaminu końcowego. Zgodnie z § 12 wzory 

certyfikatu instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień proponuje się określić odpowiednio 

w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.  

§ 13 ust. 1 stanowi przepis przejściowy dla szkoleń w dziedzinie uzależnień rozpoczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, które będą prowadzone na podstawie przepisów 

dotychczasowych. § 13 ust. 2 stanowi, że dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii będzie 

przeprowadzał egzaminy końcowe na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2024 r. i wydawał certyfikaty według nowych wzorów. Zgodnie z § 14 proponuje się aby osoby, które przed dniem 

wejścia w życie projektowanych przepisów prowadziły superwizję kliniczną w ramach szkolenia w dziedzinie 

uzależnień od alkoholu lub w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień od środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, uznano za spełniające wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. a–e projektowanego 

rozporządzenia.  

Zgodnie z postanowieniem § 15 certyfikaty instruktora terapii uzależnień oraz certyfikaty specjalisty psychoterapii 

uzależnień wydane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie dotychczasowych 

przepisów zachowają ważność. Należy bowiem zauważyć, że art. 3 i art. 4 ustawy nowelizującej obejmują przepisy 

przejściowe wynikające ze zmiany nazewnictwa „specjalisty terapii uzależnień” na „specjalistę psychoterapii 

uzależnień”. Dotyczą one odbywanych szkoleń i wydanych certyfikatów przed wejściem w życie ustawy 

nowelizującej, tj.  przed dniem 21 sierpnia 2018 r. Dlatego też zasadne jest wprowadzenie w § 13 i § 15 niniejszego 

rozporządzenia analogicznej regulacji, odnoszącej się do odbywanych szkoleń i wydanych certyfikatów w okresie 

po wejściu w życie ustawy nowelizującej. 

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw, 

pod adresem:  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/766/1 . 

Pełen tekst dotychczasowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych, 

pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061320931 . 

Pełne uzasadnienie do projektu nowego rozporządzenia, dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317553/katalog/12544671#12544671 . 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/766/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061320931
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317553/katalog/12544671#12544671
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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 autorów Serwisu – obowiązki lekarza, 

o których należy pamiętać w okresie od 19 kwietnia 2019 roku do 17 maja 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  

20 kwietnia 2019 r.* 

* termin ustawowy 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy, 

tj. 23.04.2019 r. 

zaliczka na podatek dochodowy od 

pracowników zatrudnionych na umowę o 

pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za 

marzec 

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 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej oraz z umów 

najmu i dzierżawy w marcu 

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 
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zaliczka na podatek dochodowy od dochodów 

zagranicznych oraz innych dochodów 

uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika 

w marcu 

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 marzec 

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 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

prawnych za marzec 

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 

Art. 25 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 
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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. 

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) 

oraz art. 21 ust. 1   

ustawy z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 

Ryczałty od przychodów ewidencjonowanych 

za marzec lub I kwartał 

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 

do dnia 

25 kwietnia 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 

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

art. 114 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 
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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. 

- rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 18 

kwietnia 2018 r. w 

sprawie wzorów deklaracji 

dla podatku od towarów i 

usług 

 

przesłanie JPK_VAT za marzec (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 

informacja podsumowująca VAT-UE za marzec 

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 

art. 100 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 
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powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania 

czynności skutkujących obowiązkiem złożenia 

informacji. 

do dnia 

30 kwietnia 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 

przekazanie sprawozdania finansowego 

Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej  

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe 

obowiązani do sporządzenia sprawozdania 

finansowego przekazują, 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. 

art. 45 ust. 5 ustawy z 

26.07.1991 r. o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

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 

do dnia 7 maja 2019 r. 

 

 wpłata zryczałtowanego podatku od 

dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za 

kwiecień 

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 

art. 26 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 
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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 

10 maja 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 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 

art. 47 ust. 1 pkt 1,  

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

ustawy z 13 października 

1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 



40 
 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych 

za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej 

deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie 

miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru 

składek kwotę w wysokości najniższej podstawy 

wymiaru określonej w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

obowiązującej je i/lub osoby z nimi współpracujące. 

do dnia 

15 maja 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 
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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 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

do dnia 

15 maja 2019 r. 

termin wystawienia faktur za kwiecień 

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 
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4. [AKTUALIZACJA] NOWY WYKAZ REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH 

 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku, na stronie Ministerstwa Zdrowia zamieszczone zostało obwieszczenie 

Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 roku. 

Jak wskazano na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia3: 

W majowej liści leków refundowanych m.in. leki dla chorych na białaczkę, diabetyków 

i pacjentów pediatrycznych 

Nowe obwieszczenie przynosi korzystne zmiany dla pacjentów. Ceny detaliczne spadną dla 656 

produktów leczniczych,  a dopłata pacjenta będzie niższa w przypadku 486 produktów leczniczych. 

Refundacją objęto preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy oraz w leczeniu różnych postaci białaczki, 

a także preparat zastępujący mleko, stosowany w żywieniu niemowląt i małych dzieci. 

Kolejna insulina dla diabetyków 

Od 1 maja pacjenci będą mieli zapewniony dostęp do kolejnego rodzaju insuliny. 

Długo działający analog insuliny ludzkiej Tresiba FlexTouch (insulina degludec) objęto refundacją 

w leczeniu cukrzycy typu 1 u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH 

od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną 

NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej 

hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie. 

Tresiba Penfill (insulina degludec) będzie refundowana we wskazaniu cukrzycy typu 1 u dorosłych, 

cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c 

≥8% oraz cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy 

i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej 

przyczynie. 

Białaczka - nowy lek, nowe wskazanie 

Na listę leków refundowanych wraca Oncaspar (pegaspargasum) podawany w leczeniu ostrej białaczki 

limfoblastycznej. Trisenox (arsenii trioxidum) refundowany będzie także w nowym wskazaniu 

tj.: indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką 

promielocytową. 

Dzieci z alergią na białka krowiego mleka 

Preparat zastępujący mleko refundowany będzie w postępowaniu dietetycznym u dzieci powyżej 1. r.ż 

w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których 

wskazana jest dieta elementarna. 

Lista refundacyjna w liczbach 

Do nowego obwieszczenia dodano 51 produktów, w tym 27 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej, 

7 – w ramach katalogu chemioterapii, 8 – w ramach programów lekowych oraz 8 wyrobów medycznych 

i 1  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej. 

                                                           
3 Komunikat ws. projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, z dnia 
29 kwietnia 2019 roku, dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-projektu-
obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-lekow-refundowanych  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-projektu-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-lekow-refundowanych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-projektu-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-lekow-refundowanych
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Podwyższenie urzędowych cen zbytu (od 43,20 zł do 86,18 zł) nastąpiło w przypadku zaledwie dwóch 

produktów leczniczych. Dla 267 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 

1 gr do 5406,75 zł. 

 

Aktualny załącznik do obwieszczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, 

pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-

refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-

medycznych-na-1-maja-2019-r   

 

 

 

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://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-kwietnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2019-r
http://www.sowislo.com.pl/
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