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Pani

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej

Szanowna Pani Marszałek, 

w związku z interpelacją nr K9INT29731 złożoną przez Panów Marka Wesołego 

i Krzysztofa Janusza Kozika w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 

października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), tzw. Polski Ład, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień. 

Polski Ład wprowadził zmiany do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1285, z późn. zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach zdrowotnych”), 

polegające na objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do 

pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie 

(są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji 

egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, powinno  

skutkować zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego.

Celem wskazanych rozwiązań było zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze 

stosunków zbliżonych strukturą do zlecenia z osobami objętymi już obowiązkiem 
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ubezpieczenia i prawem do świadczeń opieki zdrowotnej oraz oskładkowanie składką 

zdrowotną wszelkich przychodów proporcjonalnie do możliwości finansowych 

ubezpieczonego.

W myśl art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy 

aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Natomiast zgodnie z art. 

82 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych podstawę wymiaru składki tych 

osób stanowić będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego 

z tytułu powołania.. Przy czym, przez wynagrodzenie należy rozumieć „przychody”, 

o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze  zm.), dalej jako „ustawa o PIT”, czyli 

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, 

należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących 

osób prawnych.

Przechodząc do problematyki objęcia członków organów stowarzyszeń wybranych do 

pełnienia funkcji obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej należy w pierwszej 

kolejności wskazać, że prawodawca zastosował w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy 

o świadczeniach zdrowotnych wyrażenie „akt powołania”. Tymczasem ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2261 ze zm.), dalej 

jako „ustawa o stowarzyszeniach”, wskazuje, że członkowie organów stowarzyszeń 

pochodzą z wyboru (art. 10 pkt 5 ustawy o stowarzyszeniach ). Zgodnie z dyrektywą 

wykładni językowej, określanej w teorii prawa jako zakaz wykładni synonimicznej, 

różnym zwrotom języka prawnego nie należy nadawać tego samego znaczenia (zob. L. 

Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 103-104). Jak zauważył Naczelny 

Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2021 r., II FSK 101/21: „Nadanie różnym 

pojęciom używanym w teście prawnym tego samego znaczenia byłoby sprzeczne 

z zakazem wykładni synonimicznej, stanowiącym kanon wśród dyrektyw wykładni 

językowej”. Przywołana dyrektywa wykładni prawa stosowana jest także w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego (zob. np. postanowienie SN z dnia 8 

lipca 2020 r., I NWW 49/20; postanowienie TK z dnia 25 czerwca 2018 r., Ts 77/17). 

Kierując się zatem powyższą dyrektywą wykładni prawa, należy przyjąć, że wyrażenia 

„akt powołania”, użytego w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych 

nie można utożsamiać z wyrażeniami odnoszącymi się do wyboru członków organów 

stowarzyszeń, którymi posłużył się prawodawca w przepisach ustawy 

o stowarzyszeniach. 
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Powyższy wniosek, oparty na wykładni językowej, potwierdza wykładnia systemowa. 

Należy bowiem zauważyć, że  art. 13 ust. 7 ustawy o PIT odnosi się do wynagrodzenia 

otrzymywanego przez osoby, „niezależnie od sposobu ich powołania”, należących do 

składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób 

prawnych”.  Tymczasem w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych 

prawodawca nie doprecyzował, że w przepisie tym chodzi o  „wszelkie formy powołania”, 

a jedynie posłużył się wyrażeniem „akt powołania, który wydaje się mieć węższy zakres 

w zestawieniu z przywołanym wyrażeniem art. 13 ust. 7 ustawy o PIT. Należy zatem 

skonkludować, że osoby „wybrane” do pełnienia funkcji członków organów stowarzyszeń 

w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. 

System ubezpieczenia zdrowotnego opierający się m.in. na zasadzie solidarności 

społecznej, zakładający obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnej sytuacji  

zdrowotnej ubezpieczonego, wymaga każdorazowego opłacania składki od dochodów 

osiąganych z podejmowanych aktywności zawodowych. Niezależnie od powyższego 

wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może 

prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie 

ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Mając na uwadze powstałe wątpliwości w najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia 

planuje doprecyzowanie brzmienia art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach 

zdrowotnych, tak aby usunąć ewentualne dalsze wątpliwości co do jego sensu, przy 

jednoczesnej realizacji pierwotnej intencji prawodawcy.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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