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W ramach Serwisu przedstawione zostały zmiany w prawie, które wejdą w życie 

w następującym okresie: 

11.01.2019 – 25.01.2019 w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

28.12.2018 – 11.01.2019 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 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: 

Zmiana niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na 

udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 

*Przedstawione poniżej zmiany przytoczone zostały w ramach zaktualizowanej wersji numeru 

8. Serwisu, jednak ze względu na wejście w życie części z nich w dniu 11 stycznia 2019 r., przytoczone 

one zostały także w niniejszym wydaniu. 

W dniu 27 grudnia 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2429) – zwana dalej ustawą zmieniającą.  

Zmiany zawarte w ustawie wejdą w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (11 stycznia 

2018 r.), jednak część przepisów wchodzi w życie w konkretnie wyznaczonych datach (w tym art. 1 

[dotyczący zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych], art. 2 

[dotyczący zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych] i art. 10 [dotyczący zmiany 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw] – już w dniu 31 grudnia 2018 r.])1.  

W przypadku ostatniej z ww. zmian, dotyczącej ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, dotyczyć ona będzie (zmiany przedstawiono 

kolorystycznie): 

− art. 10 ust. 2 i 3 (w celu ułatwienia interpretacji przepisu, został on przytoczony w całości): 

1. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wystawione przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia ich realizacji. 

2. Do dnia 1 stycznia 30 czerwca 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia 

naprawy mogą być są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. świadczeniodawcy, 

w porozumieniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą wystawiać i realizować zlecenia na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy na zasadach określonych przepisami 

ustawy zmienianej w art. 6 [mowa w tym wypadku o ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych – przyp. red. Serwisu], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

                                                           
1 Daty wejścia w życie konkretnych zmian, zawarte są w art. 13 ustawy zmieniającej. 
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3. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 1 stycznia 

30 czerwca 2019 r. zostały: 

1) wystawione, 

2) wystawione i potwierdzone 

- mogą być są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych 

zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 30 czerwca 2020 r., z wyłączeniem zleceń na 

zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie. 

− art. 13 pkt 3 – w zakresie w jakim przepis ten przewidywał termin wejścia w życie zmiany 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw (zmiana dotycząca sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz 

weryfikacji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, na podstawie oświadczenia złożonego 

przez osobę dokonującą zakupu produktów leczniczych) – z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 

r. 

Wskazać w tym miejscu należy, że w dniu 11 stycznia 2018 r. (a więc po upływie 14 dni od 

dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej) wejdą w życie:  

− art. 3 ustawy zmieniającej, który dotyczy nowelizacji następujących przepisów ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: 

− art. 96 ust. 1: 

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyroby medyczne są wydawane z apteki ogólnodostępnej przez farmaceutę lub 

technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych na podstawie 

recepty, bez recepty, na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”. W przypadku recepty 

w postaci elektronicznej, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne są wydawane po udostępnieniu: 

1) na podstawie recepty; 

2) bez recepty; 

3) na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

zwanego dalej "zapotrzebowaniem". 

1) klucza dostępu lub do recepty lub pakietu recept, o których mowa w art. 96b 

ust. 1 pkt 1, albo 

2) kodu dostępu, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2, oraz numeru PESEL, 

a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość.” 
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− art. 96b (w celu ułatwienia interpretacji przepisu, art. 96b został przytoczony w całości): 

1. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje 

informację o wystawionej recepcie zawierającą następujące dane: 

1) klucz dostępu do recepty lub pakietu recept; 

1) numer składający się z czterdziestu czterech cyfr generowany 

w momencie zapisu recepty przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 

1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, umożliwiający dostęp do recepty lub pakietu recept, zwany 

dalej „kluczem dostępu do recepty lub pakietu recept”; 

1a) Informacja o wystawionej recepcie może zawierać fotokody, w tym 

kody QR. 

2) kod dostępu; 

2) numer składający się z czterech cyfr generowany w momencie zapisu 

recepty przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

umożliwiający dostęp do recepty w połączeniu z identyfikatorem 

usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 tej usta-wy, zwany dalej 

„kodem dostępu”; 

3) identyfikator recepty; 

4) datę wystawienia recepty; 

5) datę realizacji "od dnia", jeżeli dotyczy; 

6) imię i nazwisko pacjenta; 

7) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

8) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę; 

9) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą 

receptę; 

10) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę własną 

produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego lub ich nazwę skróconą lub skład leku recepturowego lub 

aptecznego; 

11) postać; 

12) dawkę; 

13) ilość; 

14) sposób dawkowania albo stosowania; 

15) wskazany termin kontroli lekarskiej, jeżeli dotyczy. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, pacjent otrzymuje: 
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1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty 

elektronicznej, jeżeli dotyczy; 

2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer 

telefonu, w formie postaci wiadomości tekstowej zawierającej co 

najmniej kod dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informację 

o wymagalności numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przy 

realizacji recepty, jeżeli pacjent podał ten numer konieczności podania 

numeru PESEL przy realizacji recepty, jeżeli dotyczy; 

3) w formie postaci wydruku - w przypadku braku wskazania w systemie 

informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, 

oraz na każde żądanie pacjenta, albo w innej uzgodnionej formie 

postaci zawierającej co najmniej kod klucz dostępu do recepty lub 

pakietu recept lub kod dostępu i oraz nazwę produktu leczniczego – 

w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania 

lub badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności i braku możliwości przekazania informacji w formie 

postaci wydruku. 

3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje osoba wystawiająca receptę. 

4. Informacja o wystawionej recepcie nie może zawierać żadnych innych niż 

określone w ust. 1 i 1a treści, w szczególności o charakterze reklamy. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje recepty. 

− art. 4 pkt 3 lit. i) oraz j) ustawy zmieniającej, który dotyczy nowelizacji następujących 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych: 

− art. 20, w ramach którego po ust. 8, dodaje się ust. 8a (w celu ułatwienia interpretacji 

przepisu, przytoczony został także ust. 8): 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które 

uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, 

świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób 

o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia 

i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy także przypadku zmiany terminu udzielenia 

świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku gdy 

świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia 

opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości 

zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie 

z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia. 
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8a. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, przekazanie świadczeniobiorcy 

informacji o zmianie terminu udzielenia świadczenia, w przypadku świadczeń, 

dla których do planowanego terminu udzielenia świadczenia pozostało więcej 

niż 180 dni, może odbywać się raz na trzy miesiące. 

− art. 20, w ramach którego po ust. 9, dodaje się ust. 8a (w celu ułatwienia interpretacji 

przepisu, przytoczony został także ust. 9): 

9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy 

w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze 

świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić 

o tym świadczeniodawcę. 

9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, świadczeniodawca może informować 

o możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę 

listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. 

a 30. dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, 

który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia, z uwzględnieniem 

kryteriów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 

11 [mowa w tym wypadku o kryteria z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować 

się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach 

oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 200, poz. 1661) – przyp. red. Serwisu]. 

− art. 5 ustawy zmieniającej, który dotyczy nowelizacji art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który otrzymuje następuje brzmienie: 

Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych 

w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne. 

− art. 7 ustawy zmieniającej, który dotyczy nowelizacji art. 38c ust. 12 i 13 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w zakresie odnoszącym się do zleceń na wyroby 

medyczne: 
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12. Jeżeli świadczeniodawcy realizującemu zlecenie zostanie przedstawiony 

dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe świadczeniobiorcy 

przysługujące mu w dniu wydania wyrobu medycznego, zlecenie realizuje się 

z uwzględnieniem tych uprawnień. Upływ wskazanego na zleceniu terminu 

ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe lub 

przewidywanego terminu porodu powoduje realizację zlecenia bez 

uwzględnienia tych uprawnień. 

13. Jeżeli limit finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego lub 

sposób realizacji zależą od uprawnień dodatkowych świadczeniobiorcy, zlecenie 

może zostać zrealizowane na warunkach je uwzględniających, do dnia upływu 

wskazanego na zleceniu terminu ważności dokumentu potwierdzającego te 

uprawnienia lub terminu przewidywanego do dnia porodu, jednak nie później 

niż do dnia upływu terminu określonego w art. 38d ust. 1 albo 3. 

− art. 8 ustawy zmieniającej, który dotyczy nowelizacji art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: 

W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarka 

i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty 

w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do 

kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie: 

1) recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, 

środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji 

leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie; 

2) zlecenia na wyroby medyczne. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. dotyczy przede wszystkim zmian dotyczących skierowań w postaci 

elektronicznej (tzw. e-skierowań) oraz regulacji związanych z listami oczekujących na udzielenie 

świadczeń opieki zdrowotnej.  

W przypadku skierowań, ustawa zmieniająca przewiduje, że mogą one być wystawiane zarówno 

w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Wystawianie skierowań w postaci elektronicznej stanowić 

będzie obowiązek wyłącznie w przypadku skierowań zapisywanych w Systemie Informacji Medycznej 

(zwanego dalej SIM). Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane 

w postaci elektronicznej w SIM, określony zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Ustawodawca przewidział jednocześnie wyjątek, zgodnie z którym 
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skierowania co do zasady wystawiane w SIM, będą musiały zostać wystawione w postaci  papierowej 

w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, a także w sytuacji wystawienia 

skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości, oraz gdy będą wystawiane przez lekarza, lekarza 

dentystę, pielęgniarkę lub położną z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy czasowo 

i okazjonalnie wykonują swój zawód na Rzeczypospolitej Polskiej. W innych przypadkach (poza SIM), 

decyzja o formie wystawienia skierowania należeć będzie do świadczeniodawcy. Przepisy, z których 

wynika powyższa regulacja, wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. (w oparciu o art. 4 pkt 9  

w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy zmieniającej). 

W przypadku zmian związanych z listami oczekujących, wynikają one z art. 4 pkt 2-6 ustawy 

zmieniającej, które wchodzą w życie 1 kwietnia lub 1 lipca 2019 r., bądź 1 stycznia 2020 r. (w zależności 

od daty wynikającej z art. 13 pkt 2-4 ustawy zmieniającej) – z wyjątkiem zmiany wynikającej ze 

wspomnianego wcześniej art. 4 pkt 3 lit i) oraz j), która wchodzi w życie 11 stycznia 2018 r. 

Pełen tekst ustawy zmieniającej, dostępny jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429 . 

Ustawy zmieniane powyższą ustawą, dostępne są na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych, pod 

następującymi adresami (należy wybrać tekst ujednolicony, który nie uwzględnia jednak zmian wprowadzanych 

analizowaną w niniejszej części ustawą): 

− ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350 ; 

− ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086 ; 

− ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011261381 ; 

− ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001510 ; 

− ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417 ; 

− ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia: 

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

− ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111220696 ; 

− ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111741039 ; 

− ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej: 

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

− ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 

innych ustaw: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515 . 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011261381
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001510
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130657
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111220696
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111741039
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002217
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001515
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Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub 

długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego 

uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania 

W dniu 11 stycznia 2019 r. wchodzi w życie w rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego 

uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2403) – 

zwane dalej rozporządzeniem zmieniającym. 

Wśród zmian istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza (w analizowanym wypadku 

lekarza orzecznika), wskazać należy na § 1 pkt 3 rozporządzenia zmieniającego, którym do § 6 

zmienianego rozporządzenia dodany został ust. 5, zgodnie z którym: 

Lekarz orzecznik może wydać orzeczenie [o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu – 

przyp. red. Serwisu] również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, jeżeli 

dokumentacja zgromadzona w postępowaniu jest wystarczająca do wydania orzeczenia. 

Jest to istotne poszerzenie uprawnień lekarzy orzeczników, którzy dotychczas obowiązani byli 

każdorazowo zbadać ubezpieczonego (bez względu na zgromadzoną dokumentację), przed wydaniem 

orzeczenia o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. 

Jednocześnie dodać należy, że zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego: W sprawach wniosków 

o jednorazowe odszkodowanie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia [przed 11 stycznia 2018 r. – przyp. red. Serwisu] stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.  

Mając na uwadze powyższe, w przypadku łącznego wystąpienia obu powyższych przesłanek (zarówno 

złożenia jak i nierozpatrzenia wniosku przed 11 stycznia 2018 r.), w sprawach takich stosowane są 

przepisy nowe. 

 

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

adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002403  

Pełen tekst rozporządzenia zmienianego (w wersji ujednoliconej, która nie uwzględnia jednak zmian 

wprowadzonych przedmiotowym rozporządzeniem zmieniającym), dostępny jest na stronie Internetowego Systemu 

Aktów Prawnych, pod adresem:  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000954  

 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002403
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000954
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2. Zmiany w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Brak zmian w zarządzeniach. 
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2. NOWE AKTY PRAWNE: 

1) Nowe akty prawa powszechnie obowiązującego: 

 Brak nowych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 
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2) Nowe zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: 

Brak nowych zarządzeń. 
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3. TERMINARZ LEKARZA: 

 

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

o których należy pamiętać w okresie od 11 stycznia 2019 roku do 8 lutego 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 

15.01.2019 r. 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP 

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, 

ZUS RZA składanych przez płatników 

niebędących jednostkami budżetowymi ani 

osobami fizycznymi opłacającymi składkę 

wyłącznie za siebie 

Płatnik składek 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. 

art. 47 ust. 1 pkt 3,  

ust. 4–4c ustawy z dnia 

13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń 

społecznych 

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.  

art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

termin wystawienia faktur za grudzień 

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.  

Termin ten dotyczy również zaliczek – co do zasady, 

fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca 

art. 106i ustawy z dnia 

11 marca 1994 r. 

o podatku od towarów 

i usług 
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następującego po miesiącu, w którym otrzymano 

zaliczkę. 

do dnia 

20.01.2019 r. 

 

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu 

umów zlecenia i o dzieło za grudzień 

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 grudniu 

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 

zaliczka na podatek dochodowy od dochodów 

zagranicznych oraz innych dochodów 

uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika 

w grudniu 

Podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa 

płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytury 

i renty zagranicznej oraz z tytułów określonych 

w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 u.p.d.o.f. są obowiązani 

w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień 

 – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać 

art. 44 ust. 3a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 
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zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali 

podatkowej.  

ryczałty ustawowe w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych za grudzień 

Co do zasady, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami 

(które wykonują działalność osobiście – np. na 

podstawie umowy zlecenia bądź kontraktu 

menadżerskiego), osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej 

przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz 

kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 

zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, 

przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy według miejsca zamieszkania płatnika 

wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą 

fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia 

działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.  

art. 42 ust. 1 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

zaliczka na podatek dochodowy od osób 

prawnych za grudzień 

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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 zaliczka na zryczałtowany podatek od 

przychodów osiąganych z tytułu najmu 

prywatnego 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 

8,5% od przychodów postaci pieniędzy i wartości 

pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń 

w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu 

umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze do kwoty 

100 000 zł, a od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% 

przychodów. 

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

ustawy z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 

do dnia 

22.01.2019 r. 

informacja dla pracowników o zmianie sposobu 

wypłaty wynagrodzenia 

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, 

którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę 

do rąk własnych, o obowiązku: 

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który 

będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo 

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty 

wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. 

Pracownik podaje pracodawcy numer rachunku 

płatniczego albo składa wniosek dotyczący dalszej 

wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych w terminie 

7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy ww. informacji. 

Jeżeli pracownik nie poda numeru rachunku płatniczego, 

ani nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk 

własnych, pracodawca wypłaca wynagrodzenie do rąk 

własnych pracownika. 

- art. 86 § 3 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy  

- art. 10 ustawy z dnia 

10 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze 

skróceniem okresu 

przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich 

elektronizacją 

do dnia 

25.01.2019 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. 

- 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 
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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. 

przesłanie JPK_VAT za grudzień (Jednolity Plik 

Kontrolny VAT) 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, jeżeli są 

podatnikami VAT czynnymi, prowadzące księgi 

podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są 

obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do 

przekazywania, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji VAT 

(JPK_VAT), za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia 

miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, 

wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.  

art. 82 § 1b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r.  

- Ordynacja podatkowa 

informacja podsumowująca VAT-UE za grudzień 

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE 

składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE 

podatnicy VAT czynni, u których występuje 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub 

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu 

na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. 

Informacje podsumowujące składa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności 

skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.  

art. 100 ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów 

i usług 

do dnia 

31.01.2019 r. 

złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów 

prowadzących działalność gospodarczą 

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność 

gospodarczą, któremu przysługuje refundacja składek 

na ubezpieczenia społeczne ze środków PFRON składa 

wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc, 

w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym 

upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia za 

dany miesiąc.  

art. 25c ust. 1 ustawy 

z dnia 27.08.1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
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 złożenie formularzy ZUS IWA - informacji 

o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie 

wypadkowe 

Obowiązek składania formularzy ZUS IWA spoczywa na 

płatnikach, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

1) byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy 

składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia 

do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja 

oraz co najmniej jeden dzień w styczniu następnego 

roku, 

2) w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do 

ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięciu 

ubezpieczonych, 

3) byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 

roku, za który jest składana informacja ZUS IWA. 

art. 31 ust. 6 ustawy 

z dnia 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych 

poinformowanie pracowników o nietworzeniu 

ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego 

Pracodawcy zatrudniający mniej niż pięćdziesięciu 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci 

układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do 

wydania regulaminu wynagradzania, w/w informacje 

przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego 

roku kalendarzowego. 

art. 3 ust. 3a ustawy 

z dnia 4 marca 1994 r. 

o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych 

zryczałtowany podatek dochodowy od 

przychodów osób fizycznych za grudzień 

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 (a więc do dnia 

31 stycznia roku następnego).  

Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu 

skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca 

po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, 

a za ostatni kwartał roku podatkowego - 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 

art. 21 ust. 1 i 1a ustawy 

z dnia 20 listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od 

niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby 

fizyczne 



20 
 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne). 

termin składania deklaracji PIT-8C  

Od 2019 r. wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 

r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego 

wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach 

formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) do dnia 31 stycznia 

2019 r. 

PIT-8C przekazać należy do organu podatkowego oraz 

doręczyć rozliczanemu podatnikowi, na rzecz którego 

wypłaty dokonywano. PIT-8C przekazuje się do końca 

stycznia do urzędu skarbowego, a do końca lutego roku 

następującego po rozliczanym roku podatkowym  

- podatnikowi, który na podstawie danych sporządzi 

własną deklarację podatkową. 

PIT-8C stanowi informację o przychodach z innych 

źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów 

pieniężnych. 

art. 42g ust. 1 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

do dnia 

7.02.2019 r. 

wpłata zryczałtowanego podatku od dochodów 

z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych oraz 

sporządzenie CIT-7 za styczeń 

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 

do dnia 

10.02.2019 r. 

wpłata należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP 

oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS 

DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, 

ZUS RZA przez osoby fizyczne, które opłacają 

składki wyłącznie za siebie 

Co do zasady płatnik składek przesyła w tym samym 

terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne 

raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA) oraz opłaca 

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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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. 

 

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

