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W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie wchodzące w życie 

w następującym okresie: 

28.11.2019 – 20.12.2019 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

22.11.2019 – 06.12.2019 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 
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1. ZMIANY W PRZEPISACH: 

1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego: 

Zmiana rozporządzenia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób 

ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa 

W dniu 10 grudnia 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się 

o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2304) – zwane dalej 

rozporządzeniem zmieniającym. Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w powyższym przedmiocie 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511). 

Zmiany dotyczą następujących przepisów rozporządzenia z 2011 r.: 

1) w § 3, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Badanie lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa 

przeprowadzają, na jej wniosek, odpowiednio, lekarz psychiatra, który posiada II stopień 

specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, i psycholog upoważniony do 

przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub 

posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, 

z późn. zm.) w art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 284 i 1214). 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

W zakresie utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa stosuje się przepisy wydane 

na podstawie art. 15 ust. 7 art. 15d ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

3) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio 

w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia zmieniającego. Dotyczy to trzech wzorów 

orzeczenia lekarskiego.  

Jak wynika z § 2 rozporządzenia zmieniającego: 

1. Orzeczenia lekarskie, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1 [nowelizowanym – 

przyp. red. Serwisu], w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wydawane na 

wzorach określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej 

jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują 

ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych. 
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Jak wskazano w uzasadnieniu projektu modyfikowanego aktu prawnego: 

Powyższa nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego 

pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. 

Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że - w razie jego niewypełnienia - organy administracji 

publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego 

obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym 

uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny 

stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym 

i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia 

społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem - jeśli chodzi o wywołanie 

określonych skutków prawnych - dokonać można drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią 

zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.). Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie 

z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla 

skutecznego złożenia oświadczenia woli, dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla 

obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub 

firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych 

istotnych wartości. W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu deregulację obowiązku 

stosowania pieczęci lub pieczątek. 

Ponadto dodano przepis przejściowy, zgodnie z którym orzeczenia lekarskie w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem mogą być wydawane na wzorach określonych w rozporządzeniu zmienianym, nie dłużej jednak 

niż do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych. Jednocześnie, znowelizowano 

odesłania w rozporządzeniu do art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 

284, z późn. zm.), który to przepis został uchylony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). 

 

Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie na stronie internetowej, na której publikowany 

jest Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2304/1 . 

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (z dnia 3 listopada 2011 r.), dostępny jest na stronie Internetowego 

Systemu Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112511511 . 

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

Legislacji, pod adresem:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12322901/12612435/dokument425636.DOCX . 

 

  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2304/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112511511
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12322901/12612435/dokument425636.DOCX
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Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert 

w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej 

W dniu 28 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2316) – zwane dalej 

rozporządzeniem zmieniającym. Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmianę 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w powyższym przedmiocie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1372 ze zm.). 

Z uwagi na szeroki zakres zmian nowelizowanego rozporządzenia, osoby zainteresowane powinny 

zapoznać się z jego pełnym brzmieniem.  

Jak wskazano w § 2 rozporządzenia: Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W tym miejscu wskazać należy, iż w uzasadnieniu projektu modyfikowanego aktu 

zwrócono uwagę na następujące kwestie: 

Projekt rozporządzenia wprowadza głównie zmiany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.). Powyższe zmiany są wynikiem wejścia 

w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285). W związku z wyodrębnieniem warunków realizacji 

świadczeń dla świadczenia gwarantowanego realizowanego w warunkach stacjonarnych: „Świadczenia terapii dla 

uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza)” 

w projektowanym rozporządzeniu dodano produkt kontraktowy – świadczenia terapii dla uzależnionych od alkoholu 

ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi (podwójna diagnoza) jako część 21a. Jednocześnie 

w związku z nowo definiowanym świadczeniem gwarantowanym „Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży 

uzależnionych od substancji psychoaktywnych” w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia dodano część 29a, w której 

określono warunki dodatkowo oceniane dla ww. świadczenia. W tabeli nr 1 w części 1 „Przedmiot postępowania: 

Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych” w kryterium Jakość w kategorii Personel w ppkt 1.4 rozszerzono definicję 

osoby prowadzącej psychoterapię, umożliwiając prowadzenie psychoterapii również przez magistrów socjologii. 

Ponadto w poszczególnych zakresach świadczeń, w których rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień umożliwiło 

realizację świadczenia przez specjalistę psychologii klinicznej, w warunkach dodatkowo ocenianych dodano 

specjalistę psychologii klinicznej. Dotyczy to następujących przedmiotów postępowań: Świadczenia psychiatrii 

sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia, Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego 

zabezpieczenia dla nieletnich, Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu, Świadczenia w opiece 

domowej/rodzinnej, Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich, 

Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, 
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Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży, Leczenie  nerwic, Świadczenia seksuologiczne 

i patologii współżycia, Świadczenia psychologiczne, Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi 

całościowymi zaburzeniami rozwoju, Leczenie środowiskowe (domowe), Leczenie uzależnień, Świadczenia 

antynikotynowe, Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Świadczenia terapii uzależnień 

dla dzieci i młodzieży, Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. W części 

9 (Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia) w kategorii „Personel” do 

warunków premiujących psychologa klinicznego dodano psychologa. Równocześnie w częściach 37–39 

(Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, Świadczenia dzienne leczenia uzależnień), zmniejszono kryteria  dla psychologa. Obniżenie 

warunków dodatkowo ocenianych wynika ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 

19 czerwca 2019r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

które umożliwiły uznanie kompetencji psychologa w przypadku posiadania takich kompetencji przez inny personel 

realizujący świadczenia. W kryteriach oceny ofert dokonano rozdzielenia warunków premiujących psychologa (jako 

jedna odpowiedź do wyboru)różnicującym wymiar równoważnika etatu od liczby łóżek. W celu zapewnienia wysokiej 

jakości opieki oraz kompleksowego procesu leczenia w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach 

podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia oraz wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich dodano warunek 

premiujący specjalistę psychoterapii uzależnień w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu. Ponadto, w celu 

dostosowania terminologii stosowanej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852i 1655), 

w części 53 (Program leczenia substytucyjnego) w kategorii „personel” w ppkt 1.2 „specjalista terapii uzależnień” 

został zastąpiony„ specjalistą psychoterapii uzależnień”. 

 

Pełen tekst rozporządzenia zmieniającego, dostępny jest na stronie na stronie internetowej, na której publikowany 

jest Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem:  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2335  . 

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (z dnia 5 sierpnia 2016 r.), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu 

Aktów Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001372 . 

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

Legislacji, pod adresem:  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12325604/12631585/12631586/dokument421089.pdf . 

 

  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2335
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001372
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12325604/12631585/12631586/dokument421089.pdf
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania 

dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania 

dla świadczeniodawców 

Z dniem 29 listopada 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 162/2019/DEF Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 28 listopada 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania 

i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla 

świadczeniodawców, zwane dalej zarządzeniem zmieniającym.  

Pierwotnie opublikowane zarządzenie w powyższym przedmiocie nosi numer 127/2019/DEF 

(z dnia 26 września 2019 r.). 

Przedmiotowa zmiana zarządzenia nr 127/2019/DEF polega na: 

1) zmianie § 1 ust. 1: 

1. Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu 

urządzeń informatycznych lub oprogramowania, o których mowa w § 2 pkt 3, przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem" oraz świadczeniodawcę: 

1) posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których 

mowa w ust. 2, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa 

w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 

i 1590), zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim", lub 

2) u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do 

wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa 

− u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, 

lub w przypadku takich wniosków złożonych po dniu 30 listopada 2019 r., w okresie od dnia 

1 listopada 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, 

została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej "uprawnionym 

świadczeniodawcą". 

2) zmianie § 3, w zakresie: 

a) ust. 1: 

1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania, 

uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. 31 grudnia 

2019 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu: 
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1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do 

zarządzenia; 

2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do 

zarządzenia; 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie 

i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. urządzeń informatycznych lub oprogramowania. 

b) ust. 5: 

5. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 21 stycznia 2020 r. 

3) zmianie § 4 ust. 4: 

4. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom 

środków, o których mowa w ust. 2 [na dofinansowanie – przyp. red. Serwisu], upływa w dniu 

31 grudnia 2019 r. 21 stycznia 2020 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Za dzień zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu. 

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do zarządzenia zmieniającego: 

Niniejsze zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

26 września 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych 

lub oprogramowania dla świadczeniodawców poprzez: 

1) modyfikację okresu wystawienia recepta w postaci elektronicznej, stanowiącego kryterium kwalifikacji dla 

wniosków o dofinansowanie składanych po dniu 30 listopada 2019 r. 

2) przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu na złożenie przez uprawnionego świadczeniodawcę do 

dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o dofinansowanie; 

3) przedłużenie do dnia 21 stycznia 2020 r. terminu udzielania dofinansowania i przekazywania uprawnionym 

świadczeniodawcom środków. 

 

 

Pełen tekst zarządzenia zmieniającego (nr 162/2019/DEF), dostępny jest na stronie internetowej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622019def,7069.html  ; 

Pełen tekst pierwotnego zarządzenia – nr 127/2019/DEF, dostępny jest na stronie internetowej Narodowego 

Funduszu Zdrowia, pod adresem:  

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272019def,7017.html ; 

 

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1622019def,7069.html
https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272019def,7017.html
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej 

podstawowej opieki zdrowotnej 

W dniu 2 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2335) – zwane dalej 

nowym rozporządzeniem.  

Jednocześnie, z tym samym dniem uległo uchyleniu dotychczasowe rozporządzenie 

w powyższym przedmiocie, z dnia 21 marca 2019 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1567), 

o czym wspomniano w poprzednim numerze e-informatora prawnego (str. 3). 

Ze względu na fakt, iż przedmiotowa ustawa stanowi nowy akt prawny, zalecane jest 

szczegółowe zapoznanie się z jej całościowym tekstem.  

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia:  

Projektowane rozporządzenie określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych 

w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną. 

W dużej mierze projekt powiela dotychczasowe rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz innych zmian, jakie zaszły w przedmiotowym 

zakresie, np. w zadaniach położnej POZ uwzględniono edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego 

kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z rozporządzeniem 

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

(Dz. U. poz. 1756).   

 

Pełen tekst nowego rozporządzenia (z dnia 27 listopada 2019 r.), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu 

Aktów Prawnych, pod adresem:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555 . 

 

Uzasadnienie do projektu nowego rozporządzenia dostępnego jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji, 

pod adresem: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12324403/12625421/dokument428331.DOCX . 

Pełen tekst dotychczasowego (uchylonego) rozporządzenia, dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych, pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001567 . 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12324403/12625421/dokument428331.DOCX
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001567
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2) Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Brak nowych zarządzeń 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 6 grudnia 2019 r. do dnia 3 stycznia 2019 r., 

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

w zależności od sposobu i zakresu wykonywania prowadzonej działalności. 

Data  Obowiązki lekarza Podstawa prawna 

do dnia 9.12.2019 r.  

* termin ustawowy, 

tj. 7.12.2019 r. przypada 

na dzień wolny od pracy, 

wobec czego ulega on 

przesunięciu na najbliższy 

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych oraz 

sporządzenie CIT-7 za listopad 

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 

podatek opłacany w formie karty podatkowej za 

listopad 

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 
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do dnia 10.12.2019 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 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. 

 

 

 

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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do dnia 16.12.2019 r. 

* termin ustawowy, 

tj. 15.12.2019 r. 

przypada na dzień wolny 

od pracy, wobec czego 

ulega on przesunięciu na 

najbliższy dzień roboczy 

termin wystawienia faktur za listopad 

Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 

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

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

dostawy towaru lub wykonano usługę.  

Termin ten stosuje się także do zaliczek. 

art. 106i ustawy z dnia 

11.03.1994 r. o podatku 

od towarów i usług 

zaliczka na podatek od nieruchomości (dot. osób 

prawnych i jednostek niemających osobowości 

prawnej) 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 

niemające osobowości prawnej są obowiązane wpłacać 

obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez 

wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach 

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, 

a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, 

podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 

pierwszej raty – tj. do 15 marca. 

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 12.01.1991 r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP i FP 

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RZA, 

ZUS RCA, składanych przez płatników 

niebędących jednostkami budżetowymi ani 

osobami fizycznymi opłacającymi składkę 

wyłącznie za siebie 

Płatnik składek niebędący jednostkami budżetowymi 

i samorządowymi zakładów budżetowych ani osobami 

fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie za siebie 

przesyła deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne 

raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca 

składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia 

następnego miesiąca. 

art. 47 ust. 1 pkt 3,  

ust. 4–4c ustawy z dnia 

13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

do dnia 20.12.2019 r. 

 

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu 

umów zlecenia i o dzieło za listopad 

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 

art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
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siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku 

a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy 

ją wyjaśnić w rocznej deklaracji. 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

fizycznych od dochodów osiągniętych 

z działalności gospodarczej oraz z umów najmu 

i dzierżawy w listopadzie 

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy są obowiązani 

bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego 

zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki miesięczne 

wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają 

w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego 

po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za 

ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego 

podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego 

roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do 

jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. 

art. 44 ust. 6 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

ryczałty ustawowe w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych za listopad 

Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami 

(które wykonują działalność osobiście – np. na podstawie 

umowy zlecenia bądź kontraktu menadżerskiego), osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek 

oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu 

skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania 

płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest 

osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca 

prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada 

siedziby. 

art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 26.07.1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
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zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych 

za listopad 

Osoby prawne, co do zasady, są obowiązane wpłacać na 

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne 

w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 

20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę 

za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca 

w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego 

roku podatkowego, chyba że przed upływem terminu do 

jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku. 

Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki, jeżeli podatek 

należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku 

roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od 

dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony 

o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 

1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

Art. 25 ustawy z dnia 

15.02.1992 r. o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

do dnia 27.12.2019 r. 

* termin ustawowy tj. 

25.12.2019 r. przypada 

na dzień wolny od pracy, 

wobec czego ulega on 

przesunięciu na najbliższy 

dzień roboczy. 

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 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

- rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 

18.04.2018 r. w sprawie 

wzorów deklaracji dla 

podatku od towarów 

i usług 
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przesłanie JPK_VAT za listopad (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 

do dnia 30.12.2019 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 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

do dnia 31.12.2019 r. złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty 

w opakowaniach i gospodarujących odpadami 

Przedsiębiorcy, którzy m.in. wytwarzają odpady oraz 

prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na 

terytorium kraju produkty w opakowaniach lub produkują 

lub importują opakowania (w której to grupie mieszczą 

się lekarze prowadzący podmioty lecznicze lub 

indywidualne praktyki lekarskie) zobowiązani są złożyć 

wniosek o wpis do  rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami do dnia 31 grudnia 2019 r., gdyż od dnia 1 

stycznia 2020 r.  realizacja obowiązków rejestrowych, 

ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona 

wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, 

do korzystania z której konieczny jest wpis w rejestrze. 

Wniosek składa się poprzez wypełnienie formularza 

rejestrowego (dostępnego pod adresem: 

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-

rejestrowy/) i jego złożenie we właściwym miejscowo 

Urzędzie Marszałkowskim. 

 

art. 79 i n. ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. 

o odpadach  

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/
https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/
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termin na złożenie przez uprawnionego 

świadczeniodawcę do dyrektora właściwego 

oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku 

o dofinansowanie zakupu urządzeń 

informatycznych lub oprogramowania 

wykorzystywanych do zapewnienia możliwości 

wystawiania elektronicznych zaświadczeń 

lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej. 

W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń 

informatycznych lub oprogramowania, uprawniony 

świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 

2019 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu: 

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór 

określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony 

jest w załączniku nr 2 do zarządzenia; 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie 

w 2018 r. albo 2019 r. urządzeń informatycznych lub 

oprogramowania. 

§ 3 ust. 1 Zarządzenia 

Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia nr 

127/2019/DEF z dnia 

26 września 2019 r. 

(zmienionego 

zarządzeniem 

nr 162/2019/DEF z dnia 

28 listopada 2019 r.) 

od dnia 1.01.2020 r. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę i minimalnej stawki godzinowej 

zleceniobiorców i osób świadczących usługi 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wynosi 2.600 zł. Natomiast 

minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców i osób 

świadczących usługi wyniesie 17,00 zł. 

§ 1 i 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów  z dnia 

10 września 2019 r. 

w sprawie wysokości 

minimalnego 

wynagrodzenia za pracę 

oraz wysokości 

minimalnej stawki 

godzinowej w 2020 roku 

 

 

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

