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I Dane wnioskodawcy

Firma przedsiębiorcy 
Fundacja I

Siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy

NIP

II Wyczerpujący opis zdarzenia przeszłego

dnia 06*04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40) i statutu Fundacji.
1. Art.5 pkt 1 w/w ustawy mówi, że statut fundacji może przewidywać tworzenie obok 

zarządu innych organów fundacji.
2. Statut Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi:

§ 21 mówi że:
Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji zwanym dalej Zarządem.

Zgodnie z w/w przepisami Organem Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundapji jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, natomiast członkowie Rady

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 01.01.2005 roku na podstawie Ustawy z 27.08.2004 o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 581) art. 83 ust 3 pkt



6 od wypłaconych wynagrodzeń dla Członków Rady naliczała i potrącała składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. Z dniem 01.01.2016 roku Fundacja zaprzestała naliczanie składek 
na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych wynagrodzeń dla członków Rady Fundacji.

wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Fundacji jest wolne ' od obowiązku 
odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

II Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:

Fundacja ¡4̂ 1 j ^ it uważa,  że wynagrodzenie
wypłacone Członkom Rady jest wolne od obowiązku odprowadzania składki na 
ubezpieczenia zdrowotne ponieważ nie są to wynagrodzenia wypłacane na podstawie 
umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu uregulowane zostały w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 roku o 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 objęcia ubezpieczeniami społecznymi z któregokolwiek 
wskazanego w art. 66 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 objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym jakim jest pełnienie funkcji członków Rady powołanych uchwałą. 
Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegaj 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 1 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.

wynagrodzenia nie rodzi obowiązku opłacania składek jeżeli nie wynika to z zawartej umowy 
o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Podkreślamy członkowie Rady w Fundacji
aS^S^Sfetitrzynuiią 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.


