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WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI
PRZEPISÓW Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wnoszę o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 34 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w przedmiocie 
obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń 
wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji 
przez organ administracji państwowej.

XXXXXXX (zwane dalej w skrócie „XXX") 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. Zakres działalności XXX obejmuje: elektrotechnikę, 
energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, 
techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny 
pokrewne. XXX prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami poprzez utworzone terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów.

Oddziały stowarzyszenia przeprowadzają egzaminy stwierdzające kwalifikacje na 
stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji sieci 
energetycznych. 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 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 nr 89 poz. 828). Zasady 
stwierdzenia posiadanych kwalifikacji dla osób przystępujących do egzaminów 
kwalifikacyjnych określają wyżej wspomniane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki 
społecznej oraz art. 54 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne. Należy wskazać, iż z 
egzaminatorami nie jest zawierana żadna umowa, a rozliczenie i wypłata gratyfikacji dla 
poszczególnych członków zespołów egzaminacyjnych następuje na podstawie wykazu ilości 
przeegzaminowanych osób sporządzonych przez Przewodniczącego Komisji 
Kwalifikacyjnego. Stawka egzaminacyjna wynika z uchwały zarządu odpowiedniego 
oddziału SEP i polega na procentowym podziale ustawowej opłaty egzaminacyjnej (której 
wysokość wynika z § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia) pomiędzy komisję egzaminacyjną a 
oddział. Część przewidziana dla oddziału przeznaczana jest na działalność statutową.

W związku z powyższym, wątpliwość Wnioskodawcy budzi to, czy od wynagrodzeń 
wypłaconych członkom komisji kwalifikacyjnych powołanych do pełnienia tych funkcji 
przez organ administracji państwowej należy odprowadzić składki na ubezpieczenie 
zdrowotne.



Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane członkom komisji 
egzaminacyjnych powołanych do tych funkcji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie 
podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Jako podstawę przedstawionego 
stanowiska należy przyjąć a contr ario art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1510), 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 przepisie nie wymieniono osób 
wykonujących funkcję członków komisji kwalifikacyjnych właściwych do przeprowadzenia 
egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci. Należy wskazać, iż objęie funkcji członka komisji kwalifikacyjnej następuje na 
podstawie aktu powołania właściwego organu administracji państwowej, w tym przypadku 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ww. katalogu nie wymieniono osób wykonujących 
funkcję członków komisji egzaminacyjnych właściwych do przeprowadzenia egzaminów 
kwalifikacyjnych na podstawie aktu powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W załączeniu

- potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek,

- kopia decyzji ZUS Oddział w Gdańsku nr 491 z dnia 29 listopada 2018 r.,


