W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z przynależnością do niego
powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz
okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Obowiązek ten wynika z przepisu z art. 11 ust. 2 pkt 4
u.s.p.p. zgodnie z którym, członkowie samorządu są obowiązani regularnie opłacać składkę
członkowską. Składka ta opłacana jest comiesięcznie, w wysokości określonej w uchwale Nr 22
z dnia 20 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości
składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
Ponadto na mocy przepisu z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 dalej zwanej "u.z.p.p"), ustawodawca nałożył na
pielęgniarki i położne obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności
zawodowych w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
Korelatem tego obowiązku jest uprawnienie członków samorządu do korzystania z pomocy
okręgowych izb pielęgniarek i położnych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1 pkt 2 u.s.p.p.).
Obowiązek pomocy i pieczy nad członkami samorządu w zakresie uczestnictwa w formach
dokształcania zawodowego wynika z nakazu sprawowania pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony (art. 2 ust. 1 u.s.p.p. w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) poprzez wykonanie
zadania ustawowego: prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (art. 4
ust. 2 pkt 6 u.s.p.p.) w warunkach prawidłowego zarządzania majątkiem własnym (pochodzącym
w znacznej części ze składek członków), poprzez przeznaczenie jego części na finansowanie
kursów szkoleniowych.
Formy tego finansowania mogą być różnorakie: (i) uczestnictwo w nieodpłatnych różnych
formach kształcenia podyplomowego (np. szkolenia, specjalizacje, kursy - dalej "szkolenia"),
organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, (ii) refundacja poprzez zwrot
części kosztów, poniesionych przez członka samorządu z tytułu opłat za uczestnictwo w kursie,
na jego rachunek, po wykazaniu ukończeniadanej formy kształcenia i poniesienia z tego tytułu
odpowiednich kosztów, udokumentowanych fakturami.
Koszty organizowanych, czy refundowanych szkoleń są pokrywane ze środków organu
samorządu zawodowego, pochodzących ze składek członkowskich.
Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji
zawodowych jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych
zobowiązań w stosunku do organu samorządu zawodowego. Powyższe zasady regulują
wewnętrzne akty samorządu zawodowego.
Wnioskodawca
wartość nieodpłatnych
różnych form kształcenia podyplomowego
organizowanych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych czy refundowanych uznawał za
opodatkowane i wystawiał informacje PIT -8C uczestnikom szkoleń.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174,
poz. 1038, z późno zm.), przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest
obowiązkowa (art. 2 ust. 3), zaś członkowie tego samorządu są co do zasady obowiązani
regularnie opłacać składkę członkowską (art. 11 ust. 2 pkt 4). Ponadto, z tytułu przynależności
do samorządu jego członkowie mają prawo do korzystania z pomocy izb w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz właściwych warunków wykonywania zawodu (art. 11 ust. 1
pkt 2). Natomiast, zadaniem samorządu jest m.in. sprawowanie pieczy .nad należytym
wykonywaniem zawodów, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji
zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy czy edukacja zdrowotna,
zaś zadania te samorząd wykonuje np. przez prowadzenie kształcenia podyplomowego,
prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej (art. 4 ust. 1 i ust. 2).
Z kolei, w myśl art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 151ipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 123), pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych
rodzajach kształcenia podyplomowego.
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