
DYREKTOR WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
W OLSZTYNIE

znale: WSS-SDW.5132.1.2016 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2016

Decyzja nr 14/01/1/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn, zm,), w zw. z art. 66 ust. 1, art. 107 ust. 5 

pkt 16 i art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581) -  zwanej dalej ustawą 

o świadczeniach,

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

po rozpatrzeniu wniosku podmiotu zarejestrowanego na podstawie wpisu do rejestru

stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego n r ....... pod nazwą: Fundacja.........,

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie 

interpretacji czy wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Fundacji jest wolne od obowiązku 

odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12 maja 2016 roku (p. wch. z dnia 16.05.2016r.) Fundacja...., zwana 

dalej Fundacją wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 109a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
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finansowanych ze środków publicznych o interpretację, czy wynagrodzenie wypłacane członkom 

Rady Fundacji wolne jest od obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jednocześnie pismem z dnia 31 maja 2016r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Białymstoku, przekazał zgodnie z właściwością miejscową taki sam 

wniosek Fundacji, skierowany do Podlaskiego OW NFZ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w Gdańsku. Z uwagi na identyczną treść, oba wnioski zostaną rozstrzygnięte w niniejszym

postępowaniu.

Jak wynika z treści wniosku Fundacja działa godnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984r.

0 fundacjach (Dz.U. z 2016r., poz. 40) i statutu Fundacji. Art. 5 pkt 1 w/w ustawy mówi, że statut 

fundacji może przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Statut Fundacji 

w §21 mówi, że: Organami Fundacji są: Rada Fundacji zwana dalej Radą, Zarząd Fundacji zwany 

dalej Zarządem. Zarząd Fundacji jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, natomiast 

członkowie Rady Fundacji otrzymują miesięczne wynagrodzenie, które zostało ustalone na 

podstawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady i nie jest uregulowane żadną umową 

pomiędzy Fundacją a członkiem Rady Fundacji. Fundacja od 1 stycznia 2005r. na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, art. 83 ust. 3 pkt.6 od wypłaconych wynagrodzeń dla członków Rady naliczała

1 potrącała składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z dniem 1 stycznia 2016r. Fundacja zaprzestała 

naliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych wynagrodzeń dla członków Rady 

Fundacji.

W związku z powyższym Fundacja uważa, iż wynagrodzenie wypłacone członkom Rady 

jest wolne od obowiązku odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ponieważ nie są to 

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zasady 

podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu uregulowane zostały w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.

0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W świetle art. 66 ust.

1 ww. ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do 

objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Oznacza to, że jeżeli dana osoba spełnia warunki do 

objęcie ubezpieczeniami społecznymi z któregokolwiek wskazanego w art. 6 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej tytułu podlega również ubezpieczeniu zdrowotnemu. A zatem 

podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma charakter wtórny wobec podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu.

W katalogu tytułów wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej brak jest samodzielnego tytułu do objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jakim jest



pełnienie funkcji członków Rady powołanych uchwałą. Obowiązkowemu ubezpieczeniu 

zdrowotnemu podlegają natomiast między innymi osoby spełniające warunki do objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi, które są pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych (art. 66 ust. 1 pkt.l lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych). Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie 

zdrowotne reguluje ww. ustawa uzależniając zaistnienie tegoż obowiązku nie od finansowego 

wymiaru pełnionej funkcji a od formy w jakiej zostali powołani członkowie Rady. Fundacja

uważa, że fakt osiągania wynagrodzenia 

nie rodzi, obowiązku opłacania składek, jeżeli nie wynika to z zawartej umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej.

W ocenie Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Olsztynie, stanowisko Fundacji co do zasady jest prawidłowe z poniższych 

przyczyn.

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 fimdacji to zapisałby to wprost 

w przepisach lub wskazałby, że obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają 

członkowie rad nadzorczych oraz członkowie innych organów o zbliżonych kompetencjach do



rad nadzorczych. W konsekwencji obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają 

także członkowie prezydium rady fundacji.

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Olsztynie uznaje w związku z powyższym co do zasady brak obowiązku podlegania 

ubezpieczeniu zdrowotnemu przez członków Rady Fundacji.

Należy tutaj wskazać, iż podobne stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w decyzji nr 172 z 21 kwietnia 2015r. w zakresie objęcia ubezpieczeniem społecznym, Dyrektor 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie 

w decyzji z dnia 4 września 2015r. oraz Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

w Poznaniu w decyzji nr 15/01/1/2015 z dnia 27 października 2015r.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wniesione za 

pośrednictwem Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. lOa ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej -  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.

otrzymuje:
* Fundacja.....
• a/a

DYREKTOR
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Olsztynie 

Andrzej Zakrzewski


