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Mając na uwadze art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej jako: „ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych”) Szpital publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej przez Szpital Uniwersytecki nr 2 
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r. 

1. O nas 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy (dalej jako: „Szpital”) jest podmiotem 
prowadzącym działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udziela świadczeń zdrowotnych na najwyższym 
poziomie referencyjności, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, 
zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i 
pracy. W jego skład wchodzi 19 oddziałów medycznych na które składają się oddziały: Klinika Alergologii, 
Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika 
Angiologii, Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 
Klinika Foniatrii i Audiologii, Klinika Gastroenterologii, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Onkologicznej, Klinika Hematologii, Klinika Kardiologii, Klinika Neurochirurgii i Neurologii Oddział 
Neurochirurgii, Klinika Neurochirurgii i Neurologii - Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, 
Klinika Neonatologii, Klinika Okulistyki i Optometrii, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddział 
Kliniczny Medycyny Ratunkowej, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz Klinika 
Urologii. 

 

2. Informacja o stosowanych przez Podatnika procesach oraz procedurach 

dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów 

prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

W swoich działaniach, dążymy do zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz skutecznego 
funkcjonowania narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym, nakierowanych przede wszystkim na 
przestrzeganie prawa podatkowego i innych wymogów mających wpływ na rozliczenia podatkowe. W tym 
celu, Szpital zapewnia bieżące monitorowanie i kontrolę m.in. należytego wykonywania przypisanych funkcji 
i obowiązków podatkowych oraz podejmowania stosownych działań w przypadku zidentyfikowania 
potencjalnych ryzyk.  

Szpital zapewnia, że decyzje Szpitala podejmowane  są przez jednoosobowy organ w osobie Dyrektora 
Szpitala po wcześniejszych konsultacjach z powołanymi w ramach funkcjonowania Szpitala organami Rady 
Społecznej oraz Rady Ordynatorów. W skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą: 

1. jako przewodniczący – przedstawiciel rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (dalej: „Uniwersytet”); 

2. jako członkowie: 

a) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, 

b) przedstawiciel wojewody, 

c) przedstawiciel przewodniczącego zarządu samorządu województwa, 

d) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej, 

e) przedstawiciel rady pielęgniarek i położnych, 

f) osoby powołane przez senat Uniwersytetu. 

W skład Rady Ordynatorów wchodzą wszyscy ordynatorzy, kierownicy klinik i oddziałów klinicznych. 
Dodatkowo, wszelkie decyzje podejmowane są zgodnie z podejściem do zarządzania ryzykiem i kluczowymi 
wartościami Szpitala sformułowanymi w  Kodeksie Etyki Pracowników Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr 
Jana Biziela w Bydgoszczy zatwierdzonym przez Szpital 27 lutego 2017r. 

Szpital zapewnia prowadzenie i archiwizację dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w sposób zapewniający prawidłowość i ciągłość realizacji funkcji podatkowej. Szpital korzysta 
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z systemów informatycznych wspomagających poprawność jego rozliczeń podatkowych, w tym systemów 
pozwalających na sporządzanie deklaracji podatkowych lub weryfikację kontrahentów Szpitala.  

Szpital zapewnia swoim pracownikom odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe dostęp do wiedzy i 
szkoleń, które umożliwiają prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych. 

 

3. Informacja o podatkach rozliczanych przez Szpital za 2020 r. oraz o 

stosowanych przez Podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami 

Krajowej Administracji Skarbowej 

W kontaktach z organami podatkowymi zakładamy otwartość i transparentność. Naszym celem jest m.in. 
podejmowanie otwartego dialogu z organami podatkowymi w istotnych kwestiach podatkowych, wyjaśnianie 
ewentualnych rozbieżności interpretacyjnych z organami podatkowymi na jak najwcześniejszym etapie 
postępowania. 

Szpital informuje, że w roku podatkowym zakończonym z dniem 31 grudnia 2020 r.: 

1. Szpital w swoich działaniach dążył do prawidłowego wypełnienia obowiązków 

wynikających z prawa podatkowego, przy uwzględnieniu ulg i zwolnień 

przewidzianych przepisami podatkowymi. Szpital korzystał ze wsparcia podmiotów 

trzecich, posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie określonych rozliczeń 

podatkowych oraz podmiotów zajmujących się profesjonalnym doradztwem 

podatkowym w przypadku istotnych lub skomplikowanych kwestii podatkowych.  

2. Szpital działał zgodnie z wypracowanymi w ramach swoich struktur procesami, 

ukierunkowanymi na zapewnienie zgodności z tytułu rozliczeń podatkowych.  

3. Szpital nie podejmował dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej, w szczególności nie brał udziału w Programie 

Współdziałania. 

4. Szpital w 2020 roku terminowo wywiązał się z obowiązków podatkowych. 

5. W związku z rozliczeniami za rok finansowy 2020, Szpital przekazał do 

odpowiednich urzędów następujące deklaracje: 

 

Rodzaj podatku Nazwa złożonej 
deklaracji 

Data złożenia 
deklaracji 

Podatek dochodowy od 
osób prawnych 

CIT-8 w ustawowym terminie 

Podatek dochodowy od 
osób fizycznych 

PIT-11 
PIT-4R 

w ustawowym terminie 

Podatek od towarów i 
usług 

Pliki JPK 
w ustawowych 

terminach 
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4. Informacja odnośnie realizacji przez Podatnika obowiązków podatkowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie 

przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 

podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą 

Szpital terminowo wywiązał się z obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

Szpital nie zidentyfikował schematów podatkowych, w związku z czym nie przekazał Szefowi Krajowej 
Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji 
podatkowej, w roku 2020.  

 

5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej 

aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym podmiotami 

niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

W 2020 r., Szpital nie realizował transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
ustawy o CIT, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości. 

 

6. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach 

restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań 

podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a 

ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 

W roku 2020 nie podejmowano i nie planowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na 
wysokość zobowiązań podatkowych Szpitala lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

7. Informacja o złożonych przez Podatnika wnioskach o wydanie: 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, 
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, 
c) wiążącej informacji stawkowej, 
d) wiążącej informacji akcyzowej 
 

W 2020 roku Szpital nie składał wniosków o wydanie: 

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej 

(Dz.U.2020.1325, dalej: „Ordynacja Podatkowa”),  

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji 

Podatkowej,  

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.), 
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d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.). 

 

W ramach dokonywanych rozliczeń podatkowych w 2020 r. Szpital korzystał z otrzymanych przed 2020 r. 
indywidualnych interpretacji podatkowych, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, wydanych w  
sprawach z zakresu podatku od towarów i usług. 

 

8. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na 

terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 

ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie 

art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej 

 

Szpital nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 ze zm.) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej. 
  

*** 
Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok 2020 została sporządzona z dochowaniem należytej 
staranności i dbałości. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przedstawione w związku 
z obowiązkiem nałożonym na Szpital, wynikającym z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 
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