SERWIS INFORMACJI PRAWNEJ e-informator
Nr 5
[data publikacji: 9 listopada 2018 roku]

W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie, które wejdą w życie
w następującym okresie:
09.11.2018 – 23.11.2018
26.10.2018 – 09.11.2018

w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego
w przypadku zarządzeń* Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

* zarządzenia ujęte w Serwisie nie są informacją o wszystkich zarządzeniach wydanych przez Prezesa
NFZ we wskazanym okresie – zostały one dla Państwa wyselekcjonowane i dotyczą indywidualnej
działalności prowadzonej przez Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, w związku z powyższym nie
zostały w Serwisie uwzględnione zarządzenia m.in. dotyczące działalności leczniczej wykonywanej
przez szpitale.
Przedstawione informacje dotyczą zmian w prawie, mających znaczenie przede wszystkim dla
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnych lub grupowych praktyk
lekarskich, a także podmiotów leczniczych realizujących ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej,
oraz lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W Serwisie nie są uwzględniane zmiany
związane z zasadami prowadzenia działalności leczniczej w zakresie leczenia szpitalnego.

Wyjaśnienie dotyczące używanych w Serwisie oznaczeń kolorystycznych:
__ - informacje istotne
__ - informacje szczególnie istotne
__ - dawna treść przepisu
__ - nowa treść przepisu lub przepis dodany
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1.

ZMIANY W PRZEPISACH:
1. Zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego:
Brak zmian we wskazanym na wstępie okresie.

2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania
środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy.
Na podstawie zarządzenia Nr 114/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
31 października 2018 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków wypłaty należności
i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy –
zwanego dalej zarządzeniem zmieniającym, w zarządzeniu Nr 88/2018/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2018 r., z dniem 1 listopada 2018 r. wprowadzone zostały
następujące zmiany, które związane są z ustawową regulacją dotyczącą kosztów podwyższenia
wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, o którym mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1 (zwanej dalej ustawą zmieniającą):

1

Dz. U. z 2018 r. poz. 1532
Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej:
Finansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1 [kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów
posiadających specjalizację – przyp. red. Serwisu], zapewnia podwyższenie lekarzom spełniającym łącznie
warunki określone w ust. 3 wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny
etat, oraz związane z tym podwyższenie dodatku za wysługę lat.
Jak natomiast stanowi art. 4 ust. 3 ustawy zmieniającej:
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 [środki na finansowanie w ochronie zdrowia w latach 2018-2020,
przeznaczane na wzrost wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację –
przyp. red. Serwisu], świadczeniodawcy przeznaczają zgodnie z ust. 2 dla lekarzy, spełniających łącznie
następujące warunki:
1)
są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym
Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach
całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;
2)
zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których
mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia
z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-12, 15 i 16 ustawy
zmienianej w art. 1, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach
opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej
i zakładach opieki długoterminowej.
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§ 4 ust. 2 Zarządzenia Nr 88/2018/DSOZ:

W celu wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umowy
w poszczególnych rodzajach świadczeń, o których mowa w § 6, świadczeniodawca obowiązany jest do
comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału
Funduszu rachunku obejmującego kwotę środków na wzrost wynagrodzeń lekarzy oraz na świadczenia
opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych
lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, za miesiąc poprzedzający przekazanie tego rachunku.

§ 5 Zarządzenia Nr 88/2018/DSOZ:

1.

2.

3.

4.

4a.

5.

Środki finansowe na wzrost wynagrodzeń lekarzy przekazywane są świadczeniodawcy przez
Fundusz w miesięcznych transzach.
Środki finansowe na:
1)
wzrost wynagrodzeń lekarzy;
2)
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów
podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy,
- przekazywane są świadczeniodawcy przez Fundusz w miesięcznych transzach.
Na podstawie posiadanych danych i informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, Fundusz
dokonuje weryfikacji aktualności stanu faktycznego stanowiącego podstawę przekazywania
świadczeniodawcy środków, o których mowa w ust. 1.
W sytuacji ustalenia przez Fundusz niewywiązywania się lekarza ze zobowiązania, dyrektor
oddziału Funduszu niezwłocznie informuje o tym świadczeniodawcę. Informacja, o której
mowa w zdaniu pierwszym, przekazywana jest za pośrednictwem dedykowanych serwisów
internetowych udostępnionych przez Fundusz.
Świadczeniodawca obowiązany jest do dokonania zwrotu środków przekazanych mu przez
Fundusz w wysokości kwoty przekazanej lekarzowi, o którym mowa w ust. 3, na zasadach
określonych w ustawie oraz odpowiedniego skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie
sprawozdawczym następującym po zakończeniu wykonywania zobowiązania, w przypadku:
W przypadku:
1)
ustalenia przez Fundusz informacji, o której mowa w ust. 3;
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w sposób określony
w art. 4 ust. 2-4 ustawy, lub
2)
przekazania przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu informacji,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
nieprzeznaczenia środków, o których mowa w pkt 1, na wzrost wynagrodzeń,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, lub
3)
niewywiązywania się lekarza z zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2
ustawy
- środki, o których mowa w ust. 1, w kwocie niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem
określonym w tej jednostce redakcyjnej, podlegają zwrotowi.
W sytuacji, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca obowiązany jest do odpowiedniego
skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie sprawozdawczym następującym po
zakończeniu wykonywania zobowiązania.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kwota zobowiązania Funduszu wynikająca z umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.
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6.

Wykaz produktów rozliczeniowych umożliwiających rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej
udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, dla poszczególnych typów umów określony jest
w załączniku nr 15 do zarządzenia.

Dodać należy, że odpowiedniej zmianie uległy również wszystkie dotychczasowe załączniki do
Zarządzenia Nr 88/2018/DSOZ (w postaci wzorów aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w poszczególnych zakresach) oraz dodany został kolejny – w postaci „wykazu produktów
rozliczeniowych: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, w zakresie kosztów
podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy.”
Jak wskazano w uzasadnieniu do Zarządzenia zmieniającego:

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z konieczności dostosowania treści umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie
realizacji postanowień zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do ustawy tj. w szczególności
dotyczących przekazania świadczeniodawcom dodatkowych środków dedykowanych na świadczenia
opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych
lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

Pełen tekst zarządzenia Nr 114/2018/DSOZ wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, dostępny jest na
stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr1142018dsoz,6840.html .
Pierwotny tekst zarządzenia Nr 88/2018/DSOZ (wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem), dostępny
jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr882018dsoz,6813.html .
Pełen tekst ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (do której odsyłają niektóre
przepisy zarządzenia zmieniającego), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów
Prawnych, pod adresem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001532
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2.

NOWE AKTY PRAWNE:
1)

Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego:

Wejście w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Z dniem 8 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ostanowieniu Święta
Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej2 – zwana
dalej ustawą.
Zgodnie z brzmieniem ustawy:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.
Ustawa

Dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada
2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r.
według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia.
2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa
w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń
na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu
12 listopada 2018 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
dostępna

jest

na

stronie

internetowej

Dziennika

Ustaw

Rzeczypospolitej

Polskiej,

pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2117/1 .
W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi na etapie prac nad projektem ustawy przez
podmioty należące do sektora ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 października 2018 r.
wydało oficjalny komunikat, dotyczący sposobu jej interpretacji w odniesieniu do przepisu
regulującego kwestię udzielania w dniu wolnym świadczeń opieki zdrowotnej:
„W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP
wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
(»a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
2

Dz. U. z 2018 r. poz. 2117
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np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji«) udzielane na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r.
w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według
zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub
kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.
W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r.
pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji
w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on
konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje
pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie
z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem
Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno –
epidemiologicznych.
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta,
które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty
realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również
pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Powyższy komunikat zamieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-orazpracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018-r
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2)

Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

Zarządzenie Prezesa NFZ ws. warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji
celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych
i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
W dniu 7 listopada 2018 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących
z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych
i oprogramowania

oraz

kosztów

niezbędnego

szkolenia

świadczeniodawców

–

zwane

dalej

zarządzeniem.
Przedmiot Zarządzenia określony został w § 1, zgodnie z którym:

Zarządzenie określa warunki rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcę
posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, 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 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) [o czasowej niezdolności do pracy
z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo
o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – przyp. red. Serwisu],

zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub 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 [przez osoby upoważnione należy rozumieć asystentów medycznych,
o których wspomniano w 3. numerze e-informatora, na str. 3-11 – przyp. red. Serwisu], zwanym dalej
„uprawnionym świadczeniodawcą”, środków pochodzących z dotacji celowej, o której mowa w § 2 pkt
2, na dofinansowanie:
1) zakupu urządzeń informatycznych;
2) zakupu oprogramowania;
3) kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Spośród szczególnie istotnych przepisów zawartych w zarządzeniu, przytoczyć także należy
§ 3 ust. 1-3, który dotyczy sposobu udzielania dofinansowania:

1.

W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu
oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony
świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego
oddziału Funduszu:
1)
wniosek o udzielenie dofinansowania;
2)
specyfikację dofinansowania;
3)
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie
i sfinansowanie w 2018 r.:
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a) urządzeń informatycznych,
b) oprogramowania, lub
c) niezbędnych szkoleń świadczeniodawców.
2.

3.

Wzór:
1)
wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określony jest
w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2)
specyfikacji dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określony jest
w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu
świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie
rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu.

Zgodnie z § 3 ust. 6 zarządzenia, dofinansowanie udzielane jest do dnia 31 grudnia 2018 r.
Dodać jednocześnie należy, że zgodnie z § 4 ust. 1 Zarządzenia, dotyczącym zasad rozliczania
środków pochodzących z dotacji celowej:

1.

Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy na podstawie
wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na
następujących zasadach:
1)
kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz
niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może
przekroczyć:
a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia
przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku
VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na
jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej
„lekarzem POZ”,
b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez
świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT,
przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł oraz podatek
VAT na jednego lekarza POZ;
2)
w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1,
dofinansowanie liczone jest od kwoty 3 500 zł lub 3 500 zł oraz podatek VAT,
o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;
3)
wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost
proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie;
4)
dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy
POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej - na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej (wniosek o udzielenie dofinansowania składa się w oddziale
Funduszu właściwym dla siedziby uprawnionego świadczeniodawcy);
5)
dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na
zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia
świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków
własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania;
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6)

dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na
szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia
lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Zarządzenia:

Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie
14 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie
dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

Pełen tekst Zarządzenia wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, dostępny jest na stronie
internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adresem:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr1152018def,6842.html

10

3.

TERMINARZ LEKARZA:

Poniższe zestawienie przedstawia najistotniejsze – w ocenie sporządzającego – obowiązki lekarza,
o których należy pamiętać w okresie od 9 listopada 2018 roku do 7 grudnia 2018 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
12.11.2018 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 opłacające składkę wyłącznie za
siebie

art. 47 ust. 1 pkt 1,
ust. 2-2c, ust. 4–4c
ustawy z 13.10.1998 r.
o systemie ubezpieczeń
społecznych

Płatnicy opłacający składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP wyłącznie za
siebie obowiązani są uiszczać je nie później niż do
10 dnia następnego miesiąca przesyłając w tym
samym
terminie
deklarację
rozliczeniową
(ZUS DRA).
* termin ustawowy przypadł na dzień wolny od
pracy, z uwagi na co ulega on przesunięciu na
najbliższy dzień roboczy, tj. 13 listopada 2018 r.
(w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018
r. dniem wolnym od pracy).
do dnia
15.11.2018 r.

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 dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia
31 stycznia.
termin wystawienia faktur za październik
Co do zasady, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ustawie, fakturę wystawia się nie
później niż 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub
wykonano usługę.

art. 6 ust. 9 pkt 3
ustawy z 12 stycznia
1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych

art. 106i ustawy
z 11 marca 1994 r.
o podatku od towarów
i usług
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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

art. 47 ust. 1 pkt 3,
ust. 4–4c ustawy
z 13 października
1998 r. o systemie
ubezpieczeń
społecznych

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
15 dnia następnego miesiąca – dla płatników
niebędących
jednostkami
budżetowymi
i samorządowymi zakładów budżetowych ani
osobami fizycznymi opłacającymi składkę wyłącznie
za siebie.
do dnia
20.11.2018 r.

zaliczka
na
podatek
dochodowy
od
pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło
za październik

art. 38 ust. 1 ustawy
z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

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.
zryczałtowany
podatek
dochodowy
od
przychodów osób fizycznych za październik
Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, którzy wybrali miesięczny
sposób opłacania ryczałtu 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 w terminie złożenia zeznania.

art. 21 ust. 1 i 1a
ustawy z 20 listopada
1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych
przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek
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urzędu skarbowego w terminie do dnia
20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za
który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał
roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania,
gdy
otrzymane
przychody
z
działalności
prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie
przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość
25 000 euro (zgodnie art. 21 ust. 1b ustawy
z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne).
zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych
od
dochodów
osiągniętych
z działalności gospodarczej oraz z umów
najmu i dzierżawy w październiku

art. 44 ust. 6 ustawy
z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej
działalności gospodarczej oraz z najmu lub
dzierżawy są obowiązani bez wezwania wpłacać
w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy. Zaliczki miesięczne wpłaca się
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca
następującego po kwartale, za który wpłacana jest
zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni
kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca
w terminie do 20 stycznia następnego roku
podatkowego, chyba że przed upływem terminu do
jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
zaliczka na podatek dochodowy od dochodów
zagranicznych
oraz
innych
dochodów
uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika
w październiku

art. 44 ust. 3a ustawy
z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

Podatnicy uzyskujących 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.
(w tym też przychody z tytułu wykonywania usług,
na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
uzyskiwane
wyłącznie
od
osoby
fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, osoby
prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub
właściciela/posiadacza nieruchomości, w której
lokale są wynajmowane, lub działającego w jego
imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli
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podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb
związanych z tą nieruchomością) 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.
zryczałtowany podatek dochodowy od osób
fizycznych za październik
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.
zaliczka na podatek dochodowy od osób
prawnych za październik
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.

art. 42 ust. 1 ustawy
z 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

art. 25 ustawy
z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym
od osób prawnych

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
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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.

do dnia
25.11.2018 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.

art. 12 ust. 1 pkt 3)
lit. a) ustawy z dnia
20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych
przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

- art. 99 ust. 1-3a i 8,
art. 114 ust. 3 ustawy
z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów
i usług
- rozporządzenie
Ministra Finansów
z 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wzorów
deklaracji dla podatku
od towarów i usług

Podatnicy
niebędący
podatnikami
VAT
czynnymi (i w związku
z
tym
nieskładający
deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których wartość
wewnątrz
wspólnotowego
nabycia
towarów
przekroczyła kwotę 50.000 zł, lub którzy wybrali
opodatkowanie wewnątrz wspólnotowego 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.
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do dnia
7.12.2018 r.

podatek
listopad

w

formie

karty

podatkowej

za

Podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy
w formie karty podatkowej, przekazują go
pomniejszonego
o
zapłaconą
składkę
na
ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie
do dnia 7. każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku
podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.
wpłata
zryczałtowanego
podatku
od
dochodów
z dywidend
oraz
innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych oraz sporządzenie CIT-7 za
listopad

art. 31 ust. 5 ustawy
z 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym
podatku dochodowym
od niektórych
przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

art. 26 ust. 3 ustawy
z 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym
od osób prawnych

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.

Zatwierdzono przez:
Adwokata Michała Górskiego
Radcę Prawnego Joannę Badke
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”.
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