
4

INFORMATOR - DOSKO 

R E K L A M A

Wydawca:
Mariusz Mielcarek WortalMed
ul. Sportowa 3/7, 63-000 Środa Wlkp.
Redakcja:
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Sportowa 3/7
www.pielegniarki.info.pl
www.gazeta.pielegniarki.info.pl

Redaktor naczelny:
Mariusz Mielcarek
redaktornaczelny@pielegniarki.info.pl
tel. 664128275
Sekretarz redakcji:
Katarzyna Śmigielska
sekretarzredakcji@pielegniarki.info.pl
tel. 530385481
Dystrybucja gazety:
Daria Hoffa
dystrybucja@gazeta.pielegniarki.info.pl
tel. 883002129

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek
i Położnych pielęgniarki.info.pl

ISSN 2449-6367
Druk:
Polskapresse Sp. z o.o. Drukarnia Poznań
ul. Malwowa 158,
60-175 Poznań - Skórzewo
Skład komputerowy:
Radosław Buchalski
Korekta:
Joanna Lewicka

 Poniżej prezentujemy fragmenty 
dyskusji w przedmiotowej sprawie na 
posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia:
Członek Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Ewa Prze-
sławska:
Chciałam państwu powiedzieć, że w 
myśl ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej każda pielęgniarka i położ-
na ma wpisany w ustawie obowiązek 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Każda izba okręgowa w swoim budże-
cie ma odłożone środki na to kształce-
nie. Zadaniem samorządu jest finan-
sowanie tego kształcenia koleżankom 
pielęgniarkom i położnym. Jak wiemy, 
nie jest to zawód sklepowej, tylko pie-
lęgniarki i to kształcenie jest obowiąz-
kowe. Niestety, ustawa o podatku od 
osób fizycznych wyraźnie określa, 
że kształcenie w formie dania komuś 
kształcenia jest przychodem i nasze ko-
leżanki borykają się z tym, że od tego 
dofinansowania odprowadzane mają 
podatki. To jest nasz ogromny problem. 
Muszą odprowadzać podatki, a nie są to 
małe kwoty, proszę państwa. 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Grażyna Rogala-Pawel-
czyk:
Panie przewodniczący, szanowni pań-
stwo, panie posłanki, panowie po-
słowie, intencją naczelnej rady było 
wprowadzenie takiego przepisu, który 
dałby możliwość dalszego negocjowa-
nia w kwestii podwójnego opodatko-
wania. Pani Ewa Przesławska mówiła 
o tym, przybliżała tę sytuację. Jeszcze 
chcę dodać dwa zdania. Są izby, które 
dysponują indywidualnymi kontami 
pielęgniarek i w związku z tym skład-
ka jest odpisywana na indywidualnym 
koncie pielęgniarki, więc przekazanie 
środków może być powiązane z tymi 
składkami, które pielęgniarki płacą. 
Problem, który nas dotyka jest o tyle 
istotny, że pielęgniarki płacą składki 
od poborów, jest to raz opodatkowane. 
Drugi raz w momencie, kiedy dostaną 
dofinansowanie. Z własnej składki za 
to dofinansowanie muszą zapłacić dru-
gi raz podatek i stąd nasza próba wpro-
wadzenia takiego przepisu. Z całą pew-

nością państwo mają rację, ale w skali 
kraju dla państwa to nie są olbrzymie 
pieniądze, natomiast dla pielęgniarek i 
położnych, które mają obowiązek pod-
noszenia kwalifikacji, przy aktualnych 
zarobkach zapłacenie podatku, dodat-
kowo 300–400 zł, 500 zł, 700 zł, 180 
zł, bo takie to są kwoty, w zależności od 
rodzaju kształcenia, to jest duża kwota, 
to jest spory wydatek z tych funduszy, 
którymi dysponują na co dzień. Stąd 
nasza myśl. Jeżeli jeszcze pan mecenas 
naczelnej rady mógłby dwa słowa uza-
sadnienia, byłabym wdzięczna. 
Prawnik z Naczelnej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych Andrzej Rylski:
Panie przewodniczący, szanowni pań-
stwo, chodziło o zwolnienie z podatku 
dochodowego pielęgniarek i położnych 
z tytułu uzyskanych przychodów w 
postaci dofinansowania szkolenia do 
wysokości składki członkowskiej. Na 
takie zwolnienie z podatku pozwala 
art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. 
Chodziłoby o wprowadzenie przepisu 

merytorycznego do ustawy, który w po-
wiązaniu z przepisami ustawy o podat-
ku dochodowym jasno wskazywałby, 
że ten przychód w postaci dofinanso-
wania do kształcenia jest zwolniony z 
podatku dochodowego, do wysokości 
składki. 
Podsekretarz stanu w MZ Igor Ra-
dziewicz-Winnicki:
(…) Bez wiedzy o wpływie na przy-
chody budżetu państwa i bez rzeczywi-
stej konsultacji z ministrem finansów, 
dotyczącej interpretacji tego przepisu 
w ordynacji podatkowej, proponował-
bym pozostawić tę kwestię do rozstrzy-
gnięcia na późniejszych etapach często 
zmienianej przecież ustawy.
Przewodniczący poseł Maciej Orze-
chowski :
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do 
głosowania. Kto z państwa jest za przy-
jęciem tej poprawki? (6) Kto jest prze-
ciw? (10) Kto się wstrzymał? (2).

Powyższe cytaty pochodzą ze strony 
internetowej sejmu RP 

Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 24 lipca 2015 roku zgłoszono po-
prawkę, która zmierzała do zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłacania podatku 
od refundacji kosztów kształcenia przyznanej przez samorząd zawodowy. Konieczność 
opłacania takiego podatku wynika z ustawy o podatku od osób fizycznych. 

Refundacje szkoleń nadal opodatkowane

Refundacja kosztów kształcenia zawodowego 
a podatek od osób fizycznych
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W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych przez osoby zainteresowane podjęciem kształcenia 
w ramach specjalizacji dofinansowanych ze środków 
publicznych Centrum opracowało informator. Poniżej 
publikujemy odpowiedzi Centrum na kilka  pytań. 

CKPPiP informuje 

Dofinansowane specjalizacje 
w pytaniach i odpowiedziach 

1) Z jakich przepisów wynika dofinansowanie specjalizacji?
Minister Zdrowia dofinansowuje specjalizacje dla pielęgniarek i położnych, na 
podstawie art.70 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn.zm.). Dofinansowanie ze środków publicz-
nych odbywa się w ramach posiadanych środków oraz ustalonych limitów miejsc 
szkoleniowych dla pielęgniarek, położnych, które mogą corocznie rozpocząć spe-
cjalizację finansowaną z tych środków. Dofinansowanie specjalizacji pochodzi z 
Funduszu Pracy.
2) Kto i w jakim dokumencie określa limit miejsc na specjalizacjach oraz 
kwotę przypadającą na dofinansowanie 1 miejsca szkoleniowego?
Minister Zdrowia, do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego ogłasza w formie 
obwieszczenia, limit miejsc szkoleniowych oraz kwotę dofinansowania jednego 
miejsca szkoleniowego na rok następny, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Po ogłoszeniu, treść obwieszczenia dostęp-
na jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i www.
ckppip.edu.pl. Limity miejsc szkoleniowych ustalane są pod kątem zapotrzebowa-
nia na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją w dziedzinach pielęgniar-
stwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w poszczególnych 
województwach. W roku 2015 kwota dofinansowania 1 miejsca szkoleniowego 
wyniesie 4 337 zł, a limit miejsc szkoleniowych - 1850.
3) W jakich województwach i w jakich dziedzinach pielęgniarstwa będą pro-
wadzone specjalizacje dofinansowane ze środków publicznych w poszczegól-
nych latach?
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedłożonych 
przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych, oraz marszałkowie poszczegól-
nych województw, przekazują Ministrowi Zdrowia propozycje dziedzin uznanych 
za priorytetowe w danym województwie, w których istnieje zapotrzebowanie na 
specjalistów. Na podstawie powyższych propozycji, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu kierunków polityki zdrowotnej kraju, ostateczny wykaz dziedzin, jakie będą 
dofinansowane ze środków publicznych, w danym roku, w poszczególnych woje-
wództwach, zatwierdza Minister Zdrowia. Komunikat w tej sprawie publikowany 
jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl link Nauka / 
Pielęgniarki i Położne oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych www.ckppip.edu.pl/Specjalizacje dofinansowane
cd. na str. 5
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 Program przewiduje wsparcie edu-
kacyjne dla 10 000 pielęgniarek i 
położnych w formie kursów specjali-
stycznych oraz kwalifikacyjnych. Po-
niżej publikujemy wykaz kursów, któ-
re mogą zostać sfinansowane w ramach 
przedmiotowego programu:
1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielę-
gniarek i położnych, 
2) kurs specjalistyczny: Wywiad i ba-
danie fizykalne dla pielęgniarek i po-
łożnych, 
3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i 
interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego, 
4) kurs specjalistyczny: Opieka pielę-
gniarska nad chorymi dorosłymi w le-
czeniu systemowym nowotworów, 
5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja 
osób z przewlekłymi zaburzeniami 
psychicznymi, 
6) kurs specjalistyczny: Wykonanie 
badania spirometrycznego, 
7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniar-
stwo onkologiczne, 
8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniar-
stwo psychiatryczne, 
9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pie-
lęgniarek. 
 W ramach projektu pielęgniarka 
może wziąć udział w jednym kursie. 
Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne 
pozwalające pielęgniarkom i położnym 
na zdobycie dodatkowych uprawnień, 
tj. Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept dla pielęgniarek i położnych 
oraz Wywiad i badanie fizykalne dla 
pielęgniarek i położnych. Zgodnie bo-

wiem z art. 15b ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej pielęgniarka i położna mogą 
ordynować leki zawierające określone 
substancje czynne, z wyłączeniem le-
ków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i 
substancje psychotropowe, oraz środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, w tym wystawiają na 
nie recepty po uprzednim osobistym 
badaniu fizykalnym pacjenta. 
 Zakłada się, że przynajmniej 40% 
uczestników programu (czyli ponad      
4 000 osób) ukończy kurs specjali-
styczny: Ordynowanie leków i wypi-
sywanie recept dla pielęgniarek i po-
łożnych. 
 Kurs ma charakter ogólnopolski. W 
związku z powyższym wnioskodawca 
powinien przewidzieć zorganizowanie 
co najmniej jednej edycji szkoleniowej 
w co najmniej 5 województwach.
Kwota przeznaczona na dofinansowa-
nie projektu wynosi 30 milionów PLN. 
 Z powyższego programu szkoleń w 
kursach kwalifikacyjnych będą mogły 
wziąć udział pielęgniarki, które: 
1) posiadają prawo wykonywania za-
wodu; 
2) posiadają co najmniej 6-miesięczny 
staż pracy w zawodzie; 
3) zostały dopuszczone do kursu kwa-
lifikacyjnego po przeprowadzeniu po-
stępowania kwalifikacyjnego. 
 Natomiast w kursach specjalistycz-
nych będą mogły wziąć udział pielę-
gniarki, które: 
1) posiadają prawo wykonywania za-
wodu; 

2) zostały dopuszczone do kursu spe-
cjalistycznego po przeprowadzeniu po-
stępowania kwalifikacyjnego. 
 Pierwsze szkolenia rozpoczną się w 
kwietniu 2016 roku. 
W ramach projektu zostaną sfinanso-
wane: 
- dojazd i powrót - zwrot kosztów po-
dróży może nastąpić wyłącznie wtedy, 
gdy miejsce odbywania kursów znaj-
duje się poza miejscem zamieszkania 
uczestnika; zwrotowi nie będą podle-
gały koszty dojazdu w obrębie jednej 
miejscowości;
- zakwaterowanie uczestników - w 
uzasadnionych przypadkach, gdy do-
jazd na kurs lub powrót do miejsca 
zamieszkania po zajęciach byłby nie-
możliwy tego samego dnia, zapewnia 
się uczestnikom możliwość zakwatero-
wania; zwrot kosztów zakwaterowania 
przysługuje wyłącznie w przypadku, 
gdy miejsce odbywania szkolenia znaj-
duje się poza miejscem zamieszkania 
uczestnika;
- materiały dydaktyczne - zapewnia 
się pomoce dydaktyczne w postaci 
podręczników, skryptów, opracowań 
naukowych;
- egzamin końcowy - zapewnia się 
przeprowadzenie egzaminu potwier-
dzającego nabyte kompetencje.
 O przedmiotowych szkoleniach bę-
dziemy na bieżąco informować na Por-
talu Pielęgniarek i Położnych – www.
pielegniarki.info.pl oraz w kolejnych 
wydaniach Ogólnopolskiej Gazety Pie-
lęgniarek i Położnych.

(mm)

W 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. 

Bezpłatne kursy

Szkolenia dla 10 tysięcy pielęgniarek

4) W jaki sposób dokonuje się wyboru organizatorów szkolenia, którzy 
będą prowadzić specjalizacje dofinansowane? 
Wyboru organizatora kształcenia, który będzie prowadził specjalizację dofinan-
sowaną dokonuje Minister Zdrowia, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamó-
wieniach publicznych. Począwszy od roku 2003, corocznie Zakład Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia, przeprowadza kilka postępowań przetar-
gowych o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie specjalizacji. 
Po zaakceptowaniu wyników tego postępowania, z wybranym organizatorem, 
Minister Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zawiera umowę na cały okres trwania 
specjalizacji. 
5) Jakie kryteria trzeba spełnić aby ubiegać się o przyjęcie na specjalizację 
dofinansowaną?
Kryteria te zostały określone w art.67 ust.4 oraz w art.70 ust.5-7 z dnia 15 lipca 
2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn. zm). 
Wynika z nich, że do specjalizacji dofinansowanej może przystąpić pielęgniarka, 
położna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1. posiada prawo wykonywania zawodu, 
- osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nie może ubiegać 
się o przyjęcie na specjalizację przeznaczoną wyłącznie dla położnych i odwrot-
nie, nie można także ubiegać się o przyjęcie na specjalizację w sytuacji posia-
dania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia tego prawa,
2. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
- osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 
letnim stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat,
3. została dopuszczona do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną,
- w odniesieniu do specjalizacji dofinansowanych przez Ministra Zdrowia, ob-
ligatoryjnym wymogiem jest przystąpienie do egzaminu wstępnego przeprowa-
dzanego w formie testu i uzyskanie z niego wymaganej liczby punktów. Oznacza 
to, że miejsca finansowane przyznawane są osobom, które uzyskują kolejno naj-
wyższą liczbę punktów z egzaminu wstępnego,
4. w okresie ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej,
- zgodnie z art. 70 ust.7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej przez od-
bywanie specjalizacji, należy rozumieć również sytuację, kiedy pielęgniarka, 
położna, przerwała i nie ukończyła szkolenia, a także trzykrotnie nie zdała egza-
minu państwowego,
5. w tym samym czasie będzie odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowa-
ną. 
6) Czy można ubiegać się o przyjęcie na specjalizację organizowaną w in-
nym województwie, aniżeli województwo na terenie, którego pielęgniarka/
położna zamieszkuje/ pracuje?
Ani miejsce zamieszkania ani miejsce wykonywania zawodu nie stanowi kryte-
rium kwalifikacji na specjalizację. Oznacza to, że można ubiegać się o przyjęcie 
na specjalizację w dowolnym województwie. 
7) Czy przyznanie miejsca dofinansowanego jest równoznaczne z całkowi-
tym zwolnieniem z opłaty za szkolenie? 
Składając oferty, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go, organizatorzy specjalizacji podają w nich skalkulowaną przez siebie cenę 1 
miejsca szkoleniowego. W sytuacji gdy cena 1 miejsca szkoleniowego określona 
przez organizatora przewyższa kwotę dofinansowania ustaloną przez Ministra 
Zdrowia, tj.: 4337 zł, uczestnik specjalizacji jest zobowiązany do uiszczenia róż-
nicy tych kwot. 
Natomiast w sytuacji gdy cena 1 miejsca szkoleniowego jest równa lub niższa od 
kwoty dofinansowania, uczestnik specjalizacji nie jest zobowiązany do uiszcza-
nia żadnej kwoty. Warto zaznaczyć, że przez cały okres trwania specjalizacji or-
ganizatorzy nie mogą zmieniać ceny jednego miejsca szkoleniowego, wskazanej 
w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zachowano oryginalną pisownię - źródło: CKPPiP
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