Małopolski Oddział Wojewódzki
ANODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Krakowie
31 “053 Kraków, ul. Ciemna 6
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Decyzja z d n ia ..................................

nr 06/1/1/2019
w sprawie dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

Działając na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 16 w związku z art. 109a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1510
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646), po rozpoznaniu opłaconego wniosku przedsiębiorcy ;i, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS:

, o wydanie interpretacji indywidualnej, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Krakowie,

uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie niepodlegania
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego członków komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia
tych funkcji przez organ administracji państwowej.
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 grudnia 2018 r., otrzymanym przez organ w dniu 2 stycznia 2019 r.,
zwane dalej Wnioskodawcą, wystąpiło z wnioskiem o wydanie
interpretacji indywidualnej sprawie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od
wynagrodzeń wypłacanych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez
organ administracji państwowej.
W związku ze złożeniem wniosku przez

Dyrektor Małopolskiego Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646), wezwał Wnioskodawcę do nadesłania
uzupełnienia w postaci upoważnienia Zarządu
w Warszawie, do reprezentowania

z siedzibą
na zewnątrz lub wykazanie umocowania do reprezentowania

poprzez nadesłanie odpowiadających temu dokumentów.
W piśmie wskazano, iż z Informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS:
wynika, że organem uprawnionym do reprezentacji

. jest

Zarząd główny. W polu określającym sposób reprezentacji podmiotu określono, iż Prezes

Przy piśmie z dnia 28 stycznia 2019 r. Prezes Oddziału

nadesłał kopię, potwierdzoną za

zgodność z oryginałem, stosowne pełnomocnictwo, nazwane Pełnomocnictwo rodzajowe (oddziałowe), wydane
w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Prezesa
Ja wskazano we wniosku, Wnioskodawca 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.
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Zakres działalności Wnioskodawcy obejmuje m.in.: elektronikę, elektrotechnikę, energetykę, automatykę,
robotykę, informatykę inne dziedziny pokrewne. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie całego kraju,
oraz poza jego granicami, poprzez terenowe jednostki organizacyjne w postaci Oddziałów, w tym
Oddziały przeprowadzają egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem
i eksploatacją i urządzeń, instalacji sieci energetycznych.
Składy komisji powołuje 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 dnia 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).
Wnioskodawca wskazał, że z egzaminatorami nie są zawierane żadne umowy, a rozliczanie i wyplata
gratyfikacji dla poszczególnych członków zespołu egzaminacyjnego następuje na podstawie wykazu ilości
przeegzaminowanych

osób

sporządzonych przez

Przewodniczącego

Komisji

Kwalifikacyjnej.

Stawka

egzaminacyjna wynika z uchwały Zarządu Oddziału Nowohuckiego i polega na procentowym podziale
ustawowej opłaty egzaminacyjnej pomiędzy komisję egzaminacyjną a oddział.
W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy budzi to, czy od wynagrodzeń wypłaconych członkom
komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej należy
odprowadzać składki zdrowotne
Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacone członkom komisji egzaminacyjnych powołanych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Na potwierdzenie swojego stanowiska wskazał a contrario na treść art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach,
w którym wymieniono katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Katalog ten
ma charakter zamknięty, co oznacza, iż jedynie osoby w nim wymienione podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przepisie tym nie wymieniono osób wykonujących funkcje członków komisji
egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
Wnioskodawca nadto podniósł, że objęcie funkcji członka komisji egzaminacyjnej następuje na podstawie aktu
powołania organu administracji państwowej.
W ocenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach - obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby
spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które
enumeratywnie wymienione są w tymże przepisie. Katalog osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym zakreślony przez ustawodawcę ma charakter zamknięty, co oznacza, iż jedynie osoby w nim
wymienione podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Wśród osób, o których mowa w ww. przepisie brak jest osób pełniących funkcje członków komisji
egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Objęcie funkcji członka komisji egzaminacyjnej następuje na podstawie
aktu powołania właściwego organu administracji publicznej -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Akt powołania na gruncie przepisów ustawy o świadczeniach nie stanowi tytułu rodzącego obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego, co w konsekwencji powoduje, iż od uzyskanego przez członka komisji
egzaminacyjnej wynagrodzenia brak jest obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
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Zatem skoro ustawodawca ograniczył obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu osób enumeratywnie
wskazanych w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach, 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 komisji egzaminacyjnych właściwych do
przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
to zapisałby to wprost w przepisach.
Zatem w ocenie Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia

w Krakowie za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym członkowie komisji
egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji przez organ administracji państwowej, nie objęci
regulacją zawartą w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego.
Mając powyższe na uwadze - Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzibą w Krakowie orzekł, jak na wstępie.

Pouczenie:
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), od niniejszej decyzji przysługuje
odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu decyzji.
Ponadto, zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej,
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646)
niniejsza interpretacja 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 ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej
interpretacji.
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