
SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ  

e-informator 

 

 Nr 24 

[data publikacji: 16 sierpnia 2019 roku] 

 

 

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie 

w następującym okresie: 

16.08.2019 – 30.08.2019 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

02.08.2019 – 16.08.2019 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. świadczeń szpitalnych. 

Przedstawione informacje dotyczą zmian w prawie, mających znaczenie przede wszystkim dla 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnych lub grupowych praktyk 

lekarskich, a także podmiotów leczniczych realizujących ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej, 

oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W Serwisie nie są uwzględniane zmiany związane 

z zasadami prowadzenia działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego. 

 

Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych: 

__ - informacje istotne 

__ - informacje szczególnie istotne 

__ - dawna treść przepisu 

__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany 

 

  



2 
 

SPIS TREŚCI 

 

1. ZMIANY W PRZEPISACH: ..................................................................................... 3 

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. 

dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców ...................................... 4 

2. NOWE AKTY PRAWNE: ......................................................................................... 6 

3. TERMINARZ LEKARZA: ......................................................................................... 8 

 



3 
 

1. ZMIANY W PRZEPISACH: 

1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego: 

Brak zmian wchodzących w życie we wskazanym na wstępie okresie czasu. 
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania 

w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców 

W dniu 8 sierpnia 2019 r. opublikowane zostało zarządzenie nr 108/2019/DEF Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia z tego samego dnia, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania 

i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, zwane dalej 

zarządzeniem zmieniającym.  

Pierwotnie opublikowane zarządzenie w powyższym przedmiocie nosi numer 55/2019/DEF 

(z dnia 31 maja 2019 r.). Było ono przedmiotem analizy w ramach e-informatora prawnego w ramach 

numeru 19. e-informatora (z dnia 6 czerwca 2019 r.), na str. 9-12.1 

Zarządzenie zmieniane określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie 

zakupu oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania 

elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej. 

Zmiana wprowadzona zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2019 r. polega na wydłużeniu terminu na 

złożenie do dyrektora właściwego oddziału Funduszu wniosku o udzielenie dofinansowania 

wraz z niezbędną dokumentacją – z pierwotnie przyjętej daty 10 sierpnia 2019 r. na 

10 września 2019 r. W konsekwencji powyższego, wydłużeniu uległ także termin 

udzielania przedmiotowego dofinansowania – z pierwotnie przyjętej daty 31 sierpnia 

2019 r. na 31 września 2019 r. (w sytuacji gdy wcześniej nie zostanie wyczerpana pula 

środków finansowych przyznanych Funduszowi na ten cel).  

Powyższe zmiany wynikają z § 1 pkt 1 zarządzenia zmieniającego, którym modyfikowana jest treść 

§ 3  ust. 1 i 5 zarządzenia zmienianego (z dnia 31 maja 2019 r.). 

Jednocześnie, na podstawie § 1 pkt 2 zarządzenia zmieniającego, następującej zmianie uległ także 

§ 4 ust. 3 i 4 zarządzenia zmienianego (z dnia 31 maja 2019 r.): 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie 21 20 dni od dnia złożenia 

w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1. 

 
1 Numer 19. e-informatora prawnego dostępny jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 
pod adresem: https://wil.org.pl/wp-content/uploads/wydanie-19-06.06.2019.pdf  

https://wil.org.pl/wp-content/uploads/wydanie-19-06.06.2019.pdf
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4. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom 

środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 sierpnia 30 września 2019 r., z zastrzeżeniem 

§ 3 ust. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu. 

Zgodnie z § 2 zarządzenia zmieniającego, weszło ono w życie w dniu następującym po dniu podpisania, 

a więc 9 sierpnia 2019 r. 

 

W uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego wyjaśniono, iż:  

Analiza poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów zadania realizowanego na podstawie przepisów 

zarządzenia Nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. 

dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców wykazała, że z ujętych w planie finansowym 

Funduszu na rok 2019 środków przeznaczonych na ten cel (w kwocie 21  267 tys. zł) w miesiącach czerwiec i lipiec 

2019, świadczeniodawcom spełniającym kryteria określone ww. zarządzeniem przyznano dofinansowanie w łącznej 

kwocie 196 014,52 zł. Liczba zaakceptowanych wniosków w miesiącu czerwcu wyniosła 9 szt. natomiast w miesiącu 

lipcu 201 szt., na kwotę odpowiednio w miesiącu czerwcu 8 672 zł oraz 187 3742,52 zł w miesiącu lipcu. 

Mając na uwadze niski stopień wykorzystania zaplanowanych na ten cel środków, zwiększającą się w kolejnych 

miesiącach liczbę składanych wniosków o udzielanie dofinansowania oraz łączną ich wartość, a także oczekiwania 

ze strony świadczeniodawców zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowego wsparcia, zasadne jest wydłużenie 

okresu, w którym możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania dla 

świadczeniodawców i ich rozliczenie. 

 

Pełen tekst zarządzenia zmieniającego (nr 108/2019/DEF), dostępny jest na stronie internetowej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082019def,6993.html  ; 

Pełen tekst pierwotnego zarządzenia (nr 55/2019/DEF), dostępny jest na stronie internetowej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html . 

 

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1082019def,6993.html
http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

 Brak nowych aktów prawnych, wchodzących w życie we wskazanym na wstępie okresie czasu. 
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2) Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

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

 

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

o których należy pamiętać w okresie od dnia 16 sierpnia 2019 roku do dnia 13 września 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  

16 sierpnia 2019 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 15.08.2019 r. 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy,  

tj. 16.08.2019 r. 

termin wystawienia faktur za lipiec 

Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie, fakturę wystawia się nie 

później niż do 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub 

wykonano usługę.  

Termin ten stosuje się także do zaliczek. 

art. 106i ustawy z dnia 

11 marca 1994 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

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 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP 

i FP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej 

ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych 

ZUS RZA, ZUS RCA, składanych przez 

płatników niebędących jednostkami 

budżetowymi ani osobami fizycznymi 

opłacającymi składkę wyłącznie za siebie 

Płatnik składek niebędący jednostkami budżetowymi 

i samorządowymi zakładów budżetowych ani 

osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie 

za siebie przesyła deklarację rozliczeniową (ZUS 

DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS 

art. 47 ust. 1 pkt 3,  

ust. 4–4c ustawy z dnia 

13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń 

społecznych 
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RZA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później 

niż do 15 dnia następnego miesiąca. 

do dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

zaliczka na podatek dochodowy od 

pracowników zatrudnionych na umowę 

o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło 

za lipiec 

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 lipcu 

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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ryczałty ustawowe w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych za lipiec 

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 

do dnia  

20 sierpnia 2019 r. 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

prawnych za lipiec 

Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać 

na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne 

w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym 

od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek należnych za 

poprzednie miesiące. 

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 

20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego 

podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego 

miesiąca następnego roku podatkowego, chyba że 

przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie 

i dokona zapłaty podatku. 

Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek 

należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od 

początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek 

należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od 

początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega 

różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 

osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek 

wpłaconych od początku roku. 

 

Art. 25 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 
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do dnia  

26 sierpnia 2019 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 25.08.2019 r. 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy,  

tj. 26.08.2019 r. 

 

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

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, 

jeżeli są podatnikami VAT czynnymi, są obowiązani 

składać w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy rozliczeniowe (miesięczne lub 

kwartalne) w terminie do 25 dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym okresie. Są oni 

zobowiązani do składania dla okresów: 

1) miesięcznych – deklaracji VAT-7; 

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

małych podatników, którzy wybrali metodę kasową 

oraz pozostałych małych podatników, którzy złożyli 

oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 

u.p.t.u. 

Podatnicy niebędący podatnikami VAT 

czynnymi (i w związku z tym nieskładający deklaracji 

VAT-7, VAT-7K), u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

przekroczyła kwotę 50.000 zł, lub którzy wybrali 

opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu 

skarbowego pisemnego oświadczenia o takim 

wyborze składają do urzędu skarbowego deklaracje 

VAT-8 za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego po każdym kolejnym 

miesiącu. 

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

art. 114 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

- rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 

18 kwietnia 2018 r. 

w sprawie wzorów 

deklaracji dla podatku 

od towarów i usług 

 przesłanie JPK_VAT za lipiec (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. 
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do dnia  

31 sierpnia 2019 r. 

 

Obowiązek pisemnego poinformowania 

Dyrektora właściwego Oddziału NFZ 

o osobach upoważnionych do 

reprezentowania świadczeniodawcy przed 

Funduszem  

Świadczeniodawcy mający zawartą z Narodowym 

Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, obowiązani są poinformować 

Dyrektora właściwego Oddziału NFZ o osobach 

upoważnionych do reprezentowania 

świadczeniodawcy przed Funduszem, w tym 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których 

mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(dot. kontroli). 

§ 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 

11 lipca 2019 r. 

zmieniającego 

rozporządzenie 

w sprawie ogólnych 

warunków umów 

o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1335). 

 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. 

 

do dnia  

9 września 2019 r.* 

* termin ustawowy, 

tj. 7.09.2019 r. przypada 

na dzień wolny od pracy, 

wobec czego ulega on 

przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy,  

tj. 9.09.2019 r. 

 

wpłata zryczałtowanego podatku od 

dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za lipiec 

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 

7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym pobrano podatek. 

Co do zasady, płatnicy są nadto obowiązani przesłać 

podatnikom: 

1) mającym siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - informację o wysokości 

pobranego podatku w terminie przekazania kwoty 

pobranego podatku, 

2) niemającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej siedziby lub zarządu oraz urzędowi 

skarbowemu  

- informację o dokonanych wypłatach i pobranym 

podatku - w terminie do końca trzeciego miesiąca 

roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano wypłat. 

art. 26 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym 

od osób prawnych 
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podatek opłacany w formie karty podatkowej 

za lipiec 

Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty 

podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na 

ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego 

miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w 

terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na 

rachunek urzędu skarbowego. 

art. 31 ust. 5 ustawy 

z 20.11.1998 r. 

o zryczałtowanym 

podatku dochodowym 

od niektórych 

przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

do dnia  

10 września 2019 r. 

 

 

 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, 

FP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej 

ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych 

ZUS RZA, ZUS RCA, przez osoby fizyczne, które 

opłacają składki wyłącznie za siebie 

Co do zasady płatnik składek przesyła w tym samym 

terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), 

imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz 

opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 

10 dnia następnego miesiąca. 

Płatnik składek, który opłaca składki wyłącznie za 

siebie, przysyła jedynie deklarację rozliczeniową. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, 

opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby  

z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku 

składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych 

raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli  

w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub 

imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do 

podstawy wymiaru składek: 

1) na ubezpieczenia społeczne – kwotę  

w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek 

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, 

obowiązującej je i osoby z nimi współpracujące; 

2) na ubezpieczenie zdrowotne – kwotę  

w wysokości najniższej podstawy wymiaru określonej 

w art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, obowiązującej je i osoby z nimi 

współpracujące, i nie nastąpiła żadna zmiana 

w stosunku do miesiąca poprzedniego. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, 

opłacające wyłącznie składki na ubezpieczenie 

art. 47 ust. 1 pkt 1, 

ust. 2-2c,  

ust. 4-4c ustawy 

z 13 października 

1998 r. o systemie 

ubezpieczeń 

społecznych 
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zdrowotne za siebie lub osoby z nimi współpracujące, 

są zwolnione z obowiązku składania deklaracji 

rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych 

za kolejny miesiąc, jeżeli  

w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub 

imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały  

do podstawy wymiaru składek kwotę w wysokości 

najniższej podstawy wymiaru określonej 

w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, obowiązującej je i/lub osoby 

z nimi współpracujące. 

 

 

 

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”. 

 

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

