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DECYZJA Nr 01/02/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 

Sułtan Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, NIP 

8982207326 o wydanie interpretacji indywidualnej, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, 

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 7 maja 2019 r.  

w sprawie niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, przez wspólnika 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym wypadku osoby fizycznej, który będzie 

posiadał 99% udziałów w tej spółce, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 10 maja 2019 r. do Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

wpłynął wniosek z dnia 7 maja 2019 r. Sułtana Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, NIP 8982207326, zwanej dalej „Wnioskodawcą”  

o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla osoby, która w nowoutworzonej Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością będzie miała 99% udziałów. Wnioskodawca do wniosku załączył 

potwierdzenie dokonania wpłaty 40,00 zł. tytułem opłaty za wydanie interpretacji 

indywidualnej.  

Wrocław, dnia 28 maja 2019 r. WO.5132.2.2019 

DOW NFZ/106376/WO/2019         
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Wnioskodawca we wniosku wskazał, że zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w której struktura udziałów będzie następująca: Wnioskodawca 1% 

udziałów, osoba fizyczna 99 % udziałów. Osoba fizyczna - potencjalny udziałowiec 

nowoutworzonej spółki - posiada tytuł obowiązkowego ubezpieczenia społecznego z tytułu 

innej działalności i odprowadza z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

W związku z przedstawionym powyżej przyszłym stanem faktycznym Wnioskodawca 

zapytał, czy w opisanej sytuacji wspólnik który będzie posiadał 99 % udziałów spełnia 

warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w oparciu o art. 66 ust. l pkt l lit c ustawy  

o świadczeniach jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 

(jednoosobowy wspólnik sp. z o.o.)? 

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie. Wskazał, że zgodnie z art. 66 ust. l 

pkt 1 lit c ustawy o świadczeniach obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają 

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 

z późn zm.) za osobę prowadząca działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólnika 

jednoosobowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Jest to zgodne także z art. 82 ust. 5 

pkt 2 ustawy o świadczeniach, gdzie za prowadzącego działalność gospodarczą uważa się 

działalność prowadzoną w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że aby powstał tytuł 

obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wspólników sp. z o.o. Wspólnik 

ten musi być jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czego skutkiem 

jest brak obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wspólników spółki z o.o., 

gdy w spółce jest więcej niż jeden wspólnik, bez względu na to czy wspólnik ten jest osobą 

fizyczną czy osobą prawną. 

Wnioskodawca podniósł także, że skoro ustawodawca posługuje się jednoznacznie 

brzmiącym pojęciem „ jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialności" to 

trudno uznać, że pod pojęciem tym kwalifikuje także wspólników, którzy wprawdzie 

posiadają pakiet większościowy udziałów, ale nie są jedynymi wspólnikami. 

 

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). 
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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 zdarzeniu przyszłym, nie jest natomiast władny do 

rozpoznania kwestii związanych z opłacaniem składek na to ubezpieczenie. 

 

W odniesieniu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w przedstawionym przez 

Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym 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 zamieszkania, bądź obywatelstwa. 

Stosownie do zapisów art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami 

społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi 

działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które 

zwiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia  

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z póżn. zm.) lub przepisów 

o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 zpóźn zm.) za osobę prowadzącą pozarolniczą 

działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. 

Wskazać także należy, że art. 4 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577  z póżn. zm.) stanowi, iż spółka jednoosobowa to 

spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo 

akcjonariusza.  

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że wspólnik spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w tym wypadku osoba fizyczna, który będzie posiadał 99% udziałów  

w tej spółce nie będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu 
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prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

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 zdarzenia przyszłego przedstawionego przez 

Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.  

 

  
      DYREKTOR 

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

             Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

                  Andrzej Oćwieja  

 

 

 

 

 

 

 

Decyzję otrzymują: 

 

1) Sułtan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

ul. Wystawowa 1 

51-618 Wrocław 

2) a/a 


