
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy

Znak: ZRP.050.38.2018 Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2019r.

Firma XXXXXX 
w Bxxx

DECYZJA nr 02/07/1/2019

Na podstawie art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r i świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r poz. 1510 z późn.zm.), 
zwanej dalej „ustawą o świadczeniach" po rozpoznaniu wniosku przedsiębiorcy: XXXXXXXX, 
opatrzonego datą 17 grudnia 2018 r, złożonego w dniu 27 grudnia 2018 r (kompletnego i 
opłaconego) o wydanie pisemnej interpretacji Dyrektor Kujawsko -Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy uznaje za prawidłowe 
stanowisko XXXXXXXX zawarte w uzasadnieniu w/w wniosku w przedmiocie objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , przeprowadzających egzaminy stwierdzające 
kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji 
sieci energetycznych.

W dniu 27 grudnia 2018 r do Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo: Wniosek o wydanie interpretacji przepisów z 
zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek złożyło XXXXXX wpisane jest do rejestru 
przedsiębiorców pod Nr KRS xxxxxxxx. Wnioskodawca jest oddziałem wskazanego stowarzyszenia, 
wpisanym w rubryce 3 w w/w rejestrze pod poz.3 i posiada osobowość prawną.

Wnioskodawca wskazał, iż jest pozarządową organizacją twórczą, stanowiącą dobrowolne 
zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z 
szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres 
działania stowarzyszenia obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, 
radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, 
automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. W/w stowarzyszenie prowadzi działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami poprzez utworzone terenowe jednostki 
organizacyjne w postaci oddziałów.

Wnioskodawca wskazał, iż przeprowadza egzaminy stwierdzające kwalifikacje na 
stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci energetycznych. 
Składy osobowe członków komisji egzaminacyjnych powołuje aktem powołania Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dni 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i 
sieci (Dz.U. z 2003 r nr 89 poz. 828). Zasady stwierdzania posiadanych kwalifikacji dla osób
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przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych określają wspomniane przez Wnioskodawcę 
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej oraz art. 54 ust. 6 ustawy Prawo 
energetyczne. Wnioskodawca wyjaśnił, iż z egzaminatorami nie jest zawierana żadna umowa, a 
rozliczenie i wypłata gratyfikacji dla poszczególnych zespołów egzaminacyjnych następuje na 
podstawie wykazu ilości przeegzaminowanych osób, sporządzonych przez Przewodniczącego 
Komisji Kwalifikacyjnej. Stawka egzaminacyjna wynika z uchwały Zarządu Wnioskodawcy i 
polega na procentowym podziale ustawowej opłaty egzaminacyjnej (której wysokość wynika z § 14 
ust. 2 przywołanego rozporządzenia) pomiędzy komisję egzaminacyjną a Wnioskodawcę. Część 
opłaty egzaminacyjnej, przeznaczona dla Wnioskodawcy przeznaczana jest na działalność 
statutową.

W związku z powyższym Wnioskodawca wskazał, że jego wątpliwość budzi to, czy od 
wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia funkcji 
przez organ administracji państwowej należy odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wnioskodawca wyjaśnił, iż jego zdaniem wynagrodzenia wypłacane członkom komisji 
egzaminacyjnych powołanych do tych funkcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jako podstawę zaprezentowanego stanowiska 
Wnioskodawca przyjął a contrario art. 66 ust. ł ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510), w 
którym wymieniono katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
Katalog tytułów podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym zakreślony w art. 66 ust. 1 ww ustawy 
ma wg Wnioskodawcy charakter zamknięty, co oznacza, iż jedynie osoby w nim wymienione 
podlegają temu obowiązkowi. W przepisie tym nie wymieniono osób wykonujących funkcję 
członków komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych 
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wnioskodawca przypomniał, iż 
objęcie funkcji członka komisji egzaminacyjnej następuje na podstawie aktu powołania właściwego 
organu administracji państwowej.

Dyrektor Kujawsko -Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie podlegania obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego osób - członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających 
egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - 
dotyczące zaistniałego stanu faktycznego - za prawidłowe.

W art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach wskazany został katalog tytułów powodujących 
objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem 
społecznym rolników i które są osobami wymienionymi w ust. 1 przywołanego przepisu art. 66

ustawy o świadczeniach. Wśród tych tytułów brak jest samodzielnego tytułu do objęcia 
obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby wchodzącej w skład komisji egzaminacyjnej 
powoływanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadzającej egzaminy 
kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zatem 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie podlegają osoby wchodzącej w skład komisji 
egzaminacyjnej powoływanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przeprowadzającej 
egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jednocześnie Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wyjaśnia, 
iż na podstawie art. 109a ust. 1 zd. 1 ustawy o świadczeniach wydaje interpretacje indywidualne, o 
których mowa w art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jedynie w zakresie spraw dotyczących 
objęcia osób ubezpieczeniem zdrowotnym. Do wymienionych spraw nie należą natomiast sprawy 
dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, które należą do właściwości organów ubezpieczeń 
społecznych na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz na podstawie art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń 
społecznych.



W związku z powyższym Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy w świetle obowiązujących przepisów orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
wniesione za pośrednictwem Dyrektora Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 
127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „W trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna."

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 
2018 r poz. 646 z późn. zm.) interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, 
jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub 
karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis stanu faktycznego zawarty w treści 
złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatrując ów wniosek nie przeprowadza 
bowiem postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wnioskiem o wydanie interpretacji 
zakreślają jedynie ramy opisu stanu faktycznego zaprezentowanego we wniosku. Dyrektor 
Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydając 
niniejszą decyzję przyjął jako prawdziwe oświadczenia złożone przez Wnioskodawcę. Wiążący 
charakter niniejszej decyzji odnosi się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez 
Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.
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