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podanych we wniosku z uwagi na to, że członkowie samorządu nie otrzymują wprost pieniędzy,
wartości pieniężnych ani też świadczeń w naturze (sytuacja opisana w pyt. 1) uczestnictwo w
takich szkoleniach, może być wprost kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie. Również
zwrot kosztów poniesionych za kurs (refundacja - sytuacja opisana w pyt. 2) stanowi formę
zapewnienia nieodpłatności lub częściowej nieodpłatności dla członków OIPiP i tutaj podobnie
do czynienia mamy z pojęciem nieodpłatnego świadczenia.
Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia nieodpłatnego świadczenia.
Definicja taka wypracowana została natomiast w orzecznictwie sądów administracyjnych, w
którym wskazuje się, że pod pojęciem tym należy rozumieć: wszystkie zdarzenia prawne i
zjawiska gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu,
lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób prawnych, których
skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu,
przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (tak m.in. w uchwałach
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2002 r., FPS 9/2002 ONSA 2003/1 poz.
47, z dnia 16 października 2006 r. II FPS 1/2006 ONSA i WSA 2006/6 poz. 153, z dnia 24 maja
2010 r. II FSP 1/2010 ONSA i WSA 2010/4 poz. 58).
Kolejno, trzeba wskazać na ugruntowany również pogląd, iż ze świadczeniem nieodpłatnym
będziemy mieli do czynienia w przypadkach, w których otrzymujący odnosi określoną korzyść
pod tytułem darmym. Oznacza to, że nie świadczy nic w zamian ani obecnie, ani też w
przyszłości. Pojęcie "świadczenie" zakłada działanie aktywne po stronie kontrahenta podatnika,
w wyniku którego podatnik uzyskuje określoną korzyść.
W rozstrzyganej sprawie należy także odwołać się do stanowiska Naczelnego Sądu
Administracyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 30 maja 2017 r., II FSK 1528/15, w wyroku
z dnia 30 maja 2017 r., II FSK 1206/15, oraz wojewódzkich sądów administracyjnych w tym,
wyrażonego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 stycznia
2015 r. sygn. akt I SA/Gl 624/14, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie z 'dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt I SAIKr 1501/15.
W powyższych orzeczeniach wprost analizowano stany faktyczne dotyczące pokrywania
kosztów organizacji szkoleń na rzecz członków samorządu organizowanych przez okręgowe
izby bądź podmioty trzecie.
Wspólnym dla tych orzeczeń jest wskazanie, iż wzajemność świadczeń eliminuje dane
świadczenie w postaci zapewnienia nieodpłatnych w całości czy części szkoleń ze zbioru
świadczeń nieodpłatnych.
Jak podkreślano w przytoczonych wyżej orzeczeniach "nie można bowiem jednak tracić z pola
widzenia postrzegania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jako pewnego rodzaju
zbiorowości (korporacji), której naj istotniejszym substratem są członkowie tego samorządu. Nie
organy (władze) samorządu i nie jego majątek, lecz właśnie członkowie Izby stanowią o sensie
i istocie funkcjonowania i istnienia samorządu zawodowego"(wyrok NSA sygn. akt II FSK
1206/15). Odzwierciedleniem tej idei są postanowienia art. 2 ust. l i 3 u.s.p.p., zgodnie z którym
samorząd reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa. Z nią wiąże
się także obowiązek uiszczania z tego tytułu składki członkowskiej (art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.p.p.).
Z kolei zgodnie z art. 61 ust. 1 U.Z.p.p. pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia
zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
W praktyce wykonywanie poszczególnych czynności w zawodzie pielęgniarki zależy od
ukończenia kursów i szkoleń w tym zakresie. Przykładowo bez ukończenia poszczególnych
kursów specjalistycznych, pielęgniarka nie może być dopuszczona do wykonywania pewnych
czynności. Aktualne przepisy nakładają zatem obowiązek kształcenia w tym kierunku właśnie
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Dlatego też ustawowym zadaniem OIPiP jest
ułatwienie pielęgniarkom sprostania ustawowym wymogom i zdobywania odpowiednich
kwalifikacji - w zamian za opłacane przez nie składki członkowskie.


