
STANOWISKO VII 

XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

z dnia 11 marca 2016 roku 

 

W sprawie podjęcia przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do objęcia wzrostem 

wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w publicznych podmiotach leczniczych  

u tz. podwykonawców 

 

 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

kierują do Pana Ministra prośbę o podjęcie działań zmierzających do objęcia 

wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w publicznych podmiotach 

leczniczych u tak zwanych podwykonawców. 

 

Uzasadnienie: 

Środowisko pielęgniarek i położnych z wielkim niepokojem obserwuje brak 

działań w kierunku regulacji przepisów zmierzających do objęcia wzrostem 

wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w ramach umowy o pracę w 

publicznych podmiotach leczniczych realizujących świadczenia opieki 

zdrowotnej jako podwykonawcy Pogotowia Ratunkowego w ramach umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń ratownictwa 

medycznego. Jest to głęboko niesprawiedliwe i krzywdzące, gdyż pielęgniarki 

zatrudnione w tych podmiotach na oddziałach szpitalnych otrzymały podwyżki, 

a te które pracują w ratownictwie – nie. 

Nie można dzielić środowiska na lepszych i gorszych, gdyż wszystkie 

pielęgniarki/położne zatrudniane w publicznych szpitalach realizują kontrakty 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Delegaci XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Radomiu 

apelują do Pana Ministra o podjęcie działań w celu objęcia wzrostem 

wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Pogotowiu Ratunkowym. 

 

Prezydium Zjazdu       Przewodnicząca Zjazdu 

Maria Chmielnicka       Renata Cwalina 

Agnieszka Nocoń 

Urszula Sochaj 

Diana Wiśniewska - Janas 

 



 

 

Podczas obrad zjazdu podjęty został wniosek  w sprawie odzyskania pobranego podatku od 

pielęgniarek przez urząd skarbowy za udział w szkoleniach finansowanych przez izby 

pielęgniarek i położnych. 

Poniżej publikujemy opinię w poniższej sprawie. Wnioski oraz załączniki do wydania 

interpretacji indywidualnej dostępny jest na stronie internetowej ORPiP w zakładce:  

Uchwały i stanowiska : stanowiska VII kadencji  

 

Opinia w sprawie odzyskania pobranego podatku od pielęgniarek przez urząd skarbowy 

za udział w szkoleniach finansowanych przez izby pielęgniarek i położnych. 
 

 W niniejszej sprawie, w pierwszej kolejności należałoby ustalić czy pobrany podatek, 

faktycznie był nienależny. Zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U.2015.613) , Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek 

zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa 

podatkowego. Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu, którego wzór 

stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie 

wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za 

wniosek. 

 

Wniosek jest rozpatrywany przez Dyrektora właściwej Izby Skarbowej, w tym przypadku 

będzie to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. 

 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą 

należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 

 

W myśl art. 14r § 1 w/w ustawy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może 

wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym 

stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek 

wspólny). W takim wypadku zainteresowani będą musieli wskazać jeden podmiot, który 

będzie traktowany jak strona w postępowaniu o wydanie interpretacji.  

 

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty 40zł i liczby zainteresowanych 

wskazanych we wniosku. 

 

Mimo, iż wydawane do tej pory interpretacje podatkowe w podobnych sprawach były 

negatywne, nie mniej jednak może się to zmienić, gdyż w takim kierunku zaczyna zmierzać 

orzecznictwo Sądów Administracyjnych. Przykładem może być wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 624/14, w którym 

Sąd wskazał :  

"Uczestnictwo przez pielęgniarkę lub położną - członka Izby, w bezpłatnym kursie 

szkoleniowym organizowanym przez Izbę nie stanowi dla pielęgniarki czy położnej 

przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Ponieważ nie stanowi również przychodu z innych 

źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., tym samym nie stanowi przychodu w 



rozumieniu ustawy podatkowej. W konsekwencji organ samorządu nie ma obowiązku 

sporządzenia dla uczestnika kursu informacji PIT-8C" 

 

 W przedmiotowej sprawie można również, wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie 

nadpłaty w podatku. Zgodnie z art.72 § 1 Ordynacji podatkowej , za nadpłatę uważa się 

kwotę: 

 

1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku; 

2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 

3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w 

art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 

4) zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich 

odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 

spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej. 

 

Stosownie do art. 73 § 1 Ordynacji, nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 

 

1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego 

odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w 

wysokości większej od należnej; 

4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości 

pobranego podatku; 

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 

spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od 

należnej; 

6) złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość 

zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub 

obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. 

 

Natomiast w myśl § 2, nadpłata powstaje z dniem złożenia: 

 

1) zeznania rocznego – dla podatników podatku dochodowego; 

2) deklaracji podatku akcyzowego – dla podatników podatku akcyzowego; 

3) deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa i przedsiębiorstw państwowych. 

 

W przepisie powyższym ustawodawca określił moment, od którego oblicza się rozmaite 

terminy, w szczególności odsetki za zwłokę. Co istotne, nadpłata jako stosunek prawny 

powstaje z chwilą, gdy poprzez wpłatę należności podatkowej dochodzi do różnicy między 

kwotą wpłaconą a kwotą, która z mocy prawa lub wymiaru decyzyjnego powinna być w 

danym momencie zapłacona. Natomiast sam termin, od którego liczy się odsetki za zwłokę 

wynika właśnie z art.73 Ordynacji. 

 

 

Ponadto z art. 75 §   3 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że w sytuacji gdy powstała 

nadpłata oraz podatnicy wykazali podatek w wyższej wysokości lub podatek nienależny w 



deklaracjach lub zeznaniach, to składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty, muszą również 

złożyć korektę tego zeznania lub deklaracji. 

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatnicy są zobowiązani składać do naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego. 

 

Zgodnie z art. 80 §  1 ustawy Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty podatku 

wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej 

zwrotu. 

 

        Radca prawny  

        Ewa Zielezińska 

 


