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DECYZJA Nr 01/01/I/2019 

Na podstawie art. 109a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach” oraz art. 34 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z póżn. zm.) po rozpoznaniu opłaconego wniosku 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Wałbrzyski, ul. Wysockiego 11, 58-100 

Wałbrzych, NIP 886-18-495 o wydanie interpretacji indywidualnej, Dyrektor Dolnośląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, 

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 14 marca 2019 r.  

w sprawie niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego członków komisji 

egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji 

państwowej, w tym wypadku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 2 kwietnia 2019 r. do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

wpłynął wniosek z dnia 14 marca 2019 r. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział 

Wałbrzyski, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-18-495, zwanego dalej 

„Wnioskodawcą” o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie obowiązku 

odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanym członkom 

komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji 

państwowej. 

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że 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 
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jego działalnością. Zakres Wnioskodawcy obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, 

elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki 

informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny 

pokrewne. Podkreślił, że 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 1997r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 755) oraz  

§ 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 

828).  Wskazał, że z egzaminatorami nie jest zawierana żadna umowa, a rozliczenie i wypłata 

gratyfikacji dla poszczególnych członków zespołu kwalifikacyjnego następuje na podstawie 

wykazu ilości przeegzaminowanych osób sporządzonych przez Przewodniczącego Komisji 

Kwalifikacyjnej. Stawka egzaminacyjna wynika z uchwały zarządu oddziału i polega na 

procentowym podziale ustawowej opłaty egzaminacyjnej pomiędzy komisję egzaminacyjną a 

oddział.  

W związku z powyższym Wnioskodawca wyraził wątpliwości, czy od gratyfikacji 

wypłacanych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez 

organ administracji państwowej należy odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Zdaniem Wnioskodawcy, gratyfikacja wypłacana członkom komisji egzaminacyjnej 

powołanych do tych funkcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jako podstawę przedstawionego stanowiska należy 

przyjąć a contrario art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach, w którym wymieniono katalog 

osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Katalog tytułów 

podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym zakreślony w art. 66 ust. 1 ww. ustawy ma charakter 

zamknięty, co oznacza, iż jedynie osoby w nim wymienione podlegają temu obowiązkowi.  

W ustawie nie wymieniono osób wykonujących funkcję członków komisji egzaminacyjnych 

właściwych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Należy wskazać, iż objęcie funkcji członka komisji 

egzaminacyjnej następuje na podstawie aktu powołania właściwego organu administracji 

państwowej, w tym przypadku Prezesa Regulacji Energetyki. W ww. katalogu nie 

wymieniono osób wykonujących funkcję członków komisji egzaminacyjnych właściwych do 

przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na podstawie aktu powołania przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki.  

 

W związku z faktem, że w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku nie został on opłacony, 

Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na podstawie art. 34  

ust. 7 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braku wniosku, tj. 

wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego wezwania opłaty w wysokości 40,00 

zł. Brak został uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2019 r. (potwierdzenie wykonania operacji).  
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Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ rozpatrując sprawę zważył, co 

następuje: 

Przepis art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 646 z póżn. zm.) wskazuje, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub 

właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do 

zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez 

przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). 

 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o których 

mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 

646 z póżn. zm.)  w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ( art. 

109a ust. 1 ustawy o świadczeniach). Ust. 2 tego artykułu wskazuje, że do spraw o których 

mowa w ust. 1, nie należą sprawy dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do 

właściwości organów ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz na podstawie art. 83d ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.  

 

Wobec powyższego w niniejszej decyzji Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ może rozpoznać tylko kwestie związane z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym  

w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, nie jest natomiast władny do 

rozpoznania kwestii związanych z opłacaniem składek na to ubezpieczenie. 

 

W odniesieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w przedstawionym przez 

Wnioskodawcę stanie faktycznym wskazać należy, że zasady podlegania ubezpieczeniom 

zdrowotnym uregulowane zostały w ustawie o świadczeniach. W przepisie art. 66 ust. 1 

ustawodawca wskazał krąg osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Wyliczenie to ma charakter zamknięty i jedynie osoby wymienione w tym przepisie podlegają 

obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podkreślić również należy, że wszystkie te 

osoby są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jedynie wówczas, gdy spełniają 

poza tym wymagania określone w przepisie art. 3 ust. 1 ustawy o świadczeniach, tj. ściśle 

określone wymogi w zakresie np. miejsca zamieszkiwania, bądź obywatelstwa. 

W kręgu osób wymienionych w przepisie art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach ustawodawca 

nie wskazał członków  komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej, w tym wypadku 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako podlegających obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego.  

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane zapisy ustawy o świadczeniach wskazać należy, że 

bycie członkiem  komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
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powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej, w tym wypadku 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie stanowi tytułu obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

W związku powyższym Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w świetle obowiązujących przepisów orzekł jak w sentencji decyzji.  

 

 

POUCZENIE 

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

pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

decyzji (art. 109 ust. 5 ustawy o świadczeniach) 

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.” 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646  

z póżn. zm.) interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może 

być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karnymi w zakresie, w jakim zastosował się do 

uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej 

interpretacji indywidualnej. 

Wiążący charakter niniejszej decyzji ogranicza się jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.  

 

 

 

           Z up. Dyrektora  

       Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

             Narodowego Funduszu Zdrowia  

                        Z-ca Dyrektora 

             DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH 

 

                       Tadeusz Pławiak 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzję otrzymują: 

 

1) Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Oddział Wałbrzyski 

ul. Wysockiego 11 

58-300 Wałbrzych 

2) a/a 


