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Decyzja z dnia ..................................

nr Oę>J<2) I I I
w sprawie dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Działając na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 16 w związku z art. 109a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1938), 

zwanej dalej ustawą o świadczeniach, oraz art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.), po rozpoznaniu opłaconego wniosku przedsiębiorcy —

wpisanego do Krajowego rejestru Sadowego pod 

nr KRS: , o wydanie interpretacji indywidualnej, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Krakowie,

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie nie podlegania 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego członków Rady Fundacji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 7 grudnia 2017 r., otrzymanym przez organ w dniu 8 grudnia 2017 r.,

, zwana dalej wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji

indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek uiszczenia 

przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

wskazała, że zgodnie z postanowieniami Statutu

organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. Rada Fundacji składa się z 6 -  8 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Do zakresu działania Rady Fundacji należy 

m.in. uchwalanie regulaminu zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, uchwalanie rocznych 

i wieloletnich programów działania Fundacji, kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji, zatwierdzanie 

struktury organizacyjnej, rozpatrywanie oraz zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Fundacja wskazała, ze na mocy Uchwały Zarządu Fundacji członkowie Rady Fundacji otrzymują 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie przekraczającej 200,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku 

z udziałem w każdym posiedzeniu. Przychody otrzymywane przez te osoby zaliczane są do przychodów 

z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i fundacja jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35 

ustawy o świadczeniach od przychodów uzyskiwanych przez członków Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji 

opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od dnia powołania do pełnienia funkcji do dnia zaprzestania jej 

pełnienia i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia.

Dalej Fundacja wskazała, biorąc pod uwagę dostępne jej interpretacje treści art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy 

o świadczeniach wskazujące na pierwszeństwo wykładni językowej nad innymi metodami analizy przepisów, iż 

uznać należy, że skoro ustawodawca nie wymienił literalnie w ww. przepisie Rady Fundacji, to przychody 

uzyskiwane przez członków Rady Fundacji nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, a Fundacja ma prawo skorygowania odprowadzonych składek.

W ocenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.
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Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach - obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu 

podlegają członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zatem członkowie wszystkich rad 

nadzorczych. Ustawodawca nie ogranicza bowiem tego obowiązku jedynie do określonej kategorii rad 

nadzorczych np. tylko do rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Dlatego obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jak i spółdzielni oraz innych podmiotów, w których taki organ funkcjonuje (czyli 

np. członkowie rady nadzorczej fundacji, jeśli taki organ zgodnie ze statutem funkcjonuje w danej fundacji). 

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają natomiast członkowie innych organów 

o kompetencjach zbliżonych do rady nadzorczej czyli np. członkowie komisji rewizyjnej, rady osiedla czy rady 

fundacji. Skoro bowiem ustawodawca ograniczył obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jedynie do 

członków organu jakim jest rada nadzorcza, to nie jest możliwe, w drodze dokonywania interpretacji przepisów, 

rozszerzenie katalogu osób objętych tym ubezpieczeniem. Gdyby ustawodawca zdecydował się objąć 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także członków np. rady fundacji to zapisałby tom wprost 

w przepisach łub wskazałby, ze obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad 

nadzorczych oraz członkowie innych organów o zbliżonych kompetencjach do rad nadzorczych, np. członkowie 

rady fundacji. Z uwagi na brak takiego zapisu w ustawie o świadczeniach brak jest także możliwości 

rozszerzenia katalogu osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu poza ten wskazany 

w art. 66 ust. 1 pkt 35.

Zatem w ocenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Krakowie za prawidłowe uznać należy stanowisko Fundacji, zgodnie z którym członkowie Rady Fundacji nie 

są objęci regulacją zawartą w art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach i nie podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając powyższe na uwadze -  Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie orzekł, jak na wstępie.

Z upoważniała Dyrektora 1 
MałopoiskMo QW NFZji 

Z-ca Dyrektora ds. R łużb Mundurowych 
Małopolskiego 0\tóNHZ w Krakowie

Agnieszka Pietra

Pouczenie: 1

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu decyzji.

Ponadto, zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał



decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. lOa ustawy 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1829 z późn. zm.) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca 

nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, 

finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

Otrzymują:

1.

2. a/a


