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PODATKI I ROZLICZENIA



PODATKI I ROZLICZENIA

Mechanizm podzielonej płatności /MPP/ 
– od 01.11.2019 r.

 załącznik nr 15 nie zawiera usług medycznych, przepis 
bezpośrednio nas więc nie dotyczy;

 może się jednak zdarzyć, że nabywca-PWDL (podmiot 
leczniczy, lekarz mający praktykę) otrzyma fakturę, na której 
będzie pisać „mechanizm podzielonej płatność” wtedy 
płatność za taką fakturę obowiązkowo należy zrealizować za 
pomocą przelewu split paymentem, bo inaczej taka faktura 
nie będzie mogła być zaliczona do kosztów;



PODATKI I ROZLICZENIA

„Biała lista” podatników VAT
od 01.01.2020 r

 PWDL nie będące vatowcami nie są widoczne na „białej liście” 
– należy sprawdzić czy posiadany rachunek bankowy został 
zgłoszony organom podatkowym;

 otrzymując fakturę opiewającą na kwotę przewyższającą 
15 000 zł – przed zrobieniem przelewu należy sprawdzić czy 
konto, na które zamierzamy zapłacić jest zgłoszone (musi 
widnieć na białej liście), sprawdzenie należy zapisać bądź 
wydrukować i zachować do kontroli;

 weryfikacja jest możliwa na stronie: 
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka/

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


PODATKI I ROZLICZENIA

„Biała lista” podatników VAT
od 01.01.2020 r



PODATKI I ROZLICZENIA

Indywidualny rachunek podatkowy w US 
- od 01.01.2020 r.



PODATKI I ROZLICZENIA

Kasy on-line - obowiązkowa wymiana 
kas fiskalnych

PWDL zostały objęte obowiązkiem używania kas on-line od 1 
stycznia 2021 r. 



PODATKI I ROZLICZENIA

NIP na paragonie – od 01.01.2020 r.

– Kasy z możliwością wpisania NIP nabywcy: jeśli 
pacjent chce otrzymać fakturę musi to zgłosić 
przed dokonaniem płatności, aby móc na 
paragonie wpisać NIP nabywcy. Oryginał faktury 
wydajemy pacjentowi, do kopii podpinamy 
paragon z nadrukowanym NIP pacjenta

– Kasy bez możliwością wpisania NIP nabywcy: jeśli 
pacjent chce otrzymać fakturę musi to zgłosić 
przed dokonaniem płatności. Wystawiamy 
pacjentowi fakturę, paragonu nie drukujemy.



PODATKI I ROZLICZENIA

Szczegóły na stronie internetowej ŚIL:

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2240-
zmiany_w_przepisach_podatkowych

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2240-zmiany_w_przepisach_podatkowych


„e-zdrowie”

Od 8 stycznia 2020 r. recepty co do zasady należy wystawiać w 
postaci elektronicznej z poniższymi wyjątkami:

 recepta pro auctore,

 recepta pro familiae

, które mogą być wystawiane
w postaci elektronicznej albo papierowej.

Od 7 września 2019 r. pojęcie „rodziny” dla potrzeb wystawiania recept pro 
familiae m.in. obejmuje: małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu 
(partnerka/konkubina, partner/konkubent), krewnych w linii prostej (dzieci, 
wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), powinowatych w linii 
prostej (teść, teściowa, zięć, synowa).



„e-zdrowie”

e-recepty

Ponadto, receptę w postaci papierowej wystawia się w 
przypadku: 

 braku dostępu do systemu teleinformatycznego (systemu P1), 

 recepty transgranicznej, 

 recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości, 

 recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (lekarza z 
UE czasowo i okazjonalnie wykonującego zawód w Polsce), 

 recepty na leki z importu docelowego.



„e-zdrowie”

e-recepty

e-recepty można wystawiać za pośrednictwem:

 aplikacji gabinet.gov.pl – bezpłatnej, udostępnionej przez 
CSIOZ

 aplikacji gabinetowych – po podłączeniu do platformy P1



„e-zdrowie”

e-recepty

Do 31.12.2019 wszyscy świadczeniodawcy maja 
obowiązek podłączenia się do platformy P1 pod 
groźbą kary umownej  !!!

5 000  zł dla szpitali

1 000 zł dla pozostałych PWDL

obowiązującej od 1.7.2020



„e-zdrowie”

e-recepty

„§ 10a.

2. Przez podłączenie do systemu, o którym mowa w ust. 
1, należy rozumieć uzyskanie przez świadczeniodawcę 
certyfikatu do uwierzytelnienia systemu, o którym mowa 
w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji w ochronie zdrowia, lub założenie 
konta w aplikacji gabinet.gov.pl.”;



„e-zdrowie”



„e-zdrowie”

e-skierowanie

Skierowania wymagane do udzielania świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych mogą być wystawiane 

w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania będą wystawiane w postaci 
elektronicznej.



„e-zdrowie”

EDM - elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z rozp. MZ w sprawie rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej, elektroniczną dokumentację 
medyczną stanowią:
1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, 
wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, 
udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w 
przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, 

2) informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni 
specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, 
rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich 
stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, 

3) karta informacyjna z leczenia szpitalnego



„e-zdrowie”

EDM - elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z rozp. MZ w sprawie rodzajów elektronicznej 
dokumentacji medycznej, elektroniczną dokumentację 
medyczną będą stanowić także:

 opisy badań diagnostycznych, innych niż badania 
laboratoryjne - od 25 kwietnia 2020 r. 

 wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem - od 25 kwietnia 
2021 r. 



„e-zdrowie”

dokumentacja medyczna

Projekt rozp. MZ z dnia 11.10.2019

§ 1. 1. Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, 
jest prowadzona w postaci elektronicznej.

2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej 
jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki 
organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie 
dokumentacji w postaci elektronicznej.



„e-zdrowie”

Szczegóły na stronie internetowej ŚIL:

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2253-
informacja_dotyczaca_recept_oraz_dokumentacji_

medycznej

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2253-informacja_dotyczaca_recept_oraz_dokumentacji_medycznej


ODPADY

Rejestr wytwórców odpadów

BDO
Lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów 
obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są 
zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 
gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka 
województwa.

Wniosek o wpis do rejestru należało złożyć do 24 lipca 
2018 r

aa



ODPADY

Rejestr wytwórców odpadów

BDO

Od 1 stycznia 2020 nowe obowiązki związane z odpadami:

 Karta przekazania odpadu musi zawierać numer rejestru BDO

 Ewidencja odpadów i sprawozdania prowadzone na bieżąco w 
BDO



Hg

separatory amalgamatu

Krajowy plan dotyczący środków, jakie Polska 
zamierza wdrożyć 

w celu stopniowego ograniczenia stosowania 
amalgamatu stomatologicznego



PRAWO ATOMOWE

Nowe regulacje

 wymóg posiadania inspektora ochrony radiologicznej nie 
dotyczy gabinetów wykonujących stomatologiczne zdjęcia 
wewnątrzustne

 kierownicy zakwalifikują pracowników zgodnie z nowymi 
kategoriami narażenia

 kierownicy przeprowadzą ocenę narażenia osób z ogółu 
ludności

 zgoda na medyczne procedury radiologiczne nie jest 
wymagana tylko dla zdjęć wewnątrzustnych



PRAWO ATOMOWE

Nowe regulacje

 osoby wykonujące badania rtg są obowiązane uzyskać co 
najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu 5 lat

 audyt zewnętrzny nie jest przeprowadzany w pracowniach 
wykonujących zdjęcia rtg wewnątrzustne

 audyt wewnętrzy – raport przekazywany jest komisji ds. 
procedur i audytów i dalej do KCOR

 audyt wewnętrzy – raport zawiera m. in. liczbę zastosowań 
procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych 
oraz pacjentów do 16 roku życia, w podziale na płeć



PRAWO ATOMOWE

Szczegóły na stronie internetowej ŚIL:

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2255-
zmiany_w_prawie_atomowym

http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/2255-zmiany_w_prawie_atomowym

