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Pragnę powrócić do sprawy zwolnienia z podatku dochodowego od osób 

fizycznych nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez personel medyczny 

uczestniczący w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez fundację Warszawskie 

Hospicjum dla Dzieci, dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej. W odpowiedzi 

z dnia 11 sierpnia 2009 r. znak: DD3/033/126/IMD/09/BMI 9-9628 poinformowano, 

że wyjaśnienia te zostały również przekazane Ministerstwu Zdrowia celem podjęcia 

stosownych działań, w tym wskazania danych pozwalających na przygotowanie oceny 

skutków wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących szkoleń dla lekarzy, 

pielęgniarek i innych grup zawodowych uczestniczących w opiece paliatywnej 

i hospicyjnej. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie, czy w omawianej sprawie 

zostały już spełnione warunki umożliwiające podjęcie ostatecznej decyzji co do 

rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia zwolnienia 

przedmiotowego. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci organizuje kolejne bezpłatne 

szkolenie w zakresie opieki paliatywnej, w którym będą uczestniczyli lekarze i 

pielęgniarki, ponownie staje się zatem aktualny problem opodatkowania nieodpłatnych 

świadczeń z tytułu uczestnictwa w tym szkoleniu. 
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W wystąpieniu z dnia 11 marca 2009 r. zwracałem się do Pana Ministra 

w sprawie nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestniczenia w szkoleniach 

organizowanych przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci w kontekście Rekomendacji 

Rec (2003)24 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie opieki paliatywnej. 

Z odpowiedzi z 2 kwietnia 2009 r. znak: DD3/033/37/IMD/09/BMI 9-2894 wynikało, 

że wobec faktu, iż Ministerstwo Zdrowia nie potwierdziło, aby fundacja była 

organizatorem kształcenia w myśl ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) i aby prowadzone przez nią 

szkolenia stanowiły realizację Rekomendacji Rec (2003)24, a nadto ze względu 

na istotę instytucji zaniechania poboru podatku przesądzającą o tym, że powinna ona 

mieć zastosowanie do wszystkich podatników otrzymujących nieodpłatne świadczenia 

w związku z uczestniczeniem w bezpłatnych szkoleniach organizowanych dla 

wykonywania Rekomendacji Rec (2003)24, Pan Minister nie stwierdził istnienia 

podstaw do skorzystania z upoważnienia przewidzianego w art. 22 § 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 

z późn. zm.). 

W związku z prowadzonymi szkoleniami Fundacja uzyskała wpisy do rejestrów 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe: lekarzy i lekarzy dentystów 

(zaświadczenie nr 000152-0008 z dnia 17 czerwca 2008 r.) oraz pielęgniarek i 

położnych (zaświadczenie z dnia 18 sierpnia 2009 r.). Załączam kopie wymienionych 

dokumentów. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska, czy w przypadku 

uzyskania przez Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - dla szkolenia organizowanego 

w 2010 r. - takich samych wpisów zostaną wyczerpane przesłanki z art. 22 § 1 pkt 1 

Ordynacji podatkowej. 
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