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Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p. pielęgniarki i położne przynależące do samorządu
zawodowego mają prawo korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, który to obowiązek wynika dla nich z art. 61 ust. 1 u.z.p.p. W myśl art. 4 ust. 1
pkt 1 u.s.p.p. zadaniami samorządu są w szczególności: sprawowanie pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodów. Zadanie to realizowane jest w szczególności przez prowadzenie
kształcenia podyplomowego pielęgniarek ipołożnych art. 4 ust. 2 pkt 6 u.s.p.p.
To sprzężenie obowiązków po stronie członków samorządu i samego samorządu stanowi
o specyfice, którą to należy wziąć pod uwagę dokonując oceny charakteru świadczeń, jakie
mogą występować w relacjach finansowych (materialnych) zachodzących pomiędzy
samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych a jego członkami. Udzielenie przez
samorząd zawodowy świadczenia w postaci umożliwienia uczestniczenia jego członków w
szkoleniu, stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku samorządu sprawowania pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. Zwrócić należy uwagę na wyraźną
korelację pomiędzy tym obowiązkiem samorządu a obowiązkiem uiszczenia składki przez osoby
wchodzące w jego skład. Innymi słowy, składki, które pielęgniarki i położne opłacają, winny
być, chociaż w części spożytkowane na ich doskonalenie zawodowe w celu ułatwienia
wypełnienia powinności należytego wykonywania zawodu, w tym przypadku, poprzez
umożliwienie nieodpłatnego uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach. "Członkowie
samorządu opłacając obowiązkową składkę ponoszą ciężar finansowy, aby umożliwić
samorządowi wypełnianie jego ustawowych zadań, m.in. szkolenia jego członków. Przyjęcie
korporacyjnych zasad udzielania świadczeń w postaci umożliwienia udziału w bezpłatnych
szkoleniach, pod warunkiem regularnego opłacania składki członkowskiej, przeznaczenie
środków pochodzących ze składek na fmansowanie tych szkoleń i udzielanie w ten sposób
świadczeń członkom samorżądu stanowi o uwarunkowaniu udzielenia świadczenia, spełnieniem
przez członka korporacji innego świadczenia w postaci składki, ze skutkiem dla majątku
samorządu" (wyrok NSA sygn. akt II FSK 1206/15).
OIPiP organizując określone szkolenia, ponosząc koszty uczestnictwa w nich również w formie

- refundacji, poprzez zwrot w całości lub części kosztów, i w ten sposób umożliwiając udział
w nich członkom samorządu, z jednej strony spełnia na ich rzecz i w ich interesie określone
świadczenie, jednocześnie jednak tym samym wypełnia swój własny ustawowy obowiązek.
Składki członkowskie stanowiąc zasadnicze, dominujące źródło pozostających w dyspozycji
Izby środków finansowych, umożliwiają sfinansowanie, m.in. także szkolenia dla członków
samorządu zawodowego. Wprawdzie składek tych, pochodzących od konkretnych osób, nie da
się już wyodrębnić, przyporządkować i powiązać z konkretnym, zorganizowanym
i sfinansowanym ze środków Izby przedsięwzięciem podejmowanym na rzecz przynależących
do niej członków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak
zasadniczej dla sprawy kwestii, że w istocie rzeczy, to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla
siebie samych sfmansowali, płacąc regularnie składki, co stanowi o tym, że w sytuacji
przedstawionej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w warunkach których
dopiero spełnienie uprawnia do korzystania z funduszu refundacji kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych, nie mamy do czynienia z podlegającym
opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa wart. 10
ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f
W analizowanym stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku o interpretację nie
dochodzi do uzyskania przez pielęgniarki czy położne przychodu z nieodpłatnych świadczeń jak
również przychodu z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. Samorząd nie ma
zatem obowiązku sporządzania dla uczestników kursu informacji PIT- 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


