
 

Składka zdrowotna po Polskim Ładzie 

1. Składka zdrowotna liczona będzie od dochodu. 

2. Zasady ogólne – 9% . Podatek liniowy – 4,9%. Ryczałt – od 305,00 zł do 916,00 zł miesięcznie. 

Karta podatkowa – 9% od najniższego wynagrodzenia krajowego. 

Wspólnicy spółek komandytowych i wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. – ok. 533,00 zł 

3. Minimalna stawka zdrowotna – 270,90 zł 

4. Brak możliwości odliczenia od podatku 

5. Składka zdrowotna dla członków zarządu 

6. Terminy rozliczania składek zdrowotnych i społecznych 

7. Składka za styczeń 2022r. jeszcze według starych zasad, ale bez możliwości odliczenia. 
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Od 1 stycznia 2022 r.  przedsiębiorcy będą ustalać składkę zdrowotną indywidualnie. Jej podstawa (lub stopa 
procentowa) będzie uzależniona od formy opodatkowania oraz od uzyskanego dochodu. W 2022r. minimalna 
kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł (9% minimalnego wynagrodzenia za pracę). 
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W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybiorą w 2022 r. przedsiębiorcy, będą opłacać składkę 
zdrowotną w różnej wysokości, która będzie uzależniona od: 

• przychodu albo  

• dochodu albo 

• od wysokości minimalnego wynagrodzenia albo przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw  

Nie ma w tym przypadku górnego limitu podstawy wymiaru – im wyższy dochód tym większa składka 
zdrowotna, która nie podlega ograniczeniu. 

 
W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie 
zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od 
rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot tej różnicy. Zwrot będzie następował na 

wniosek ubezpieczonego - O zwrot można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie 
zeznania podatkowego, czyli do końca maja danego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane . 

 
W przypadku wspólników spółek komandytowych  i wspólników jednoosobowych spółek z o.o. składka 
zdrowotna będzie obliczana od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
ogłaszanego przez GUS. Aktualnie przewiduje się, że kwota ta w 2022 r. wyniesie około 5.922,00 zł, zatem 9% 
składka zdrowotna według nowych zasad wynosiłaby około 533,00 zł miesięcznie. 
 

 
3 Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie stosowana, jeżeli przedsiębiorca wykaże stratę albo 

dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia 
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Nowelizacja oprócz podniesienia podstawy wymiaru składki zdrowotnej, zakłada również likwidację przepisów 
umożliwiających odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy 
składki zdrowotnej funkcjonujących w Polsce od 1999r. 
Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale wszystkich podatników osiągających przychody z różnych źródeł 
przychodów objętych obowiązkiem zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,  a zatem również  
pracowników, zleceniobiorców i wszystkich innych osiągających takie oskładkowane przychody (w przypadku 
pracowników i przedsiębiorców na skali podatkowej jest to częściowo kompensowane ulgą dla klasy średniej, 
u pozostałych podatników powoduje to znaczące zwiększenie obciążeń podatkowych). 
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Składka zdrowotna dla członków zarządu 
 
Od 1 stycznia 2022r. obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu zaczynają podlegać  osoby powołane do 
pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.  
Zmiana dotyczy członków zarządów i prezesów spółek, którzy będą obowiązani do uiszczania składki 
zdrowotnej w wysokości 9 % podstawy wymiaru składki. Nie będzie miało znaczenia ubezpieczenie zdrowotne 
z innego tytułu, np. pozostawania w stosunku pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, czy też innych 
tytułów, na podstawie których prezes spółki lub członek zarządu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 
zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2022 roku osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeśli 
pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. 
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Nowelizacja zakłada ujednolicenie terminów rozliczania składek zdrowotnych i społecznych. Składki będzie 
można płacić do 20. dnia miesiąca, tak jak obecnie podatek zryczałtowany czy zaliczki na podatek 
dochodowy. 
Do końca 2021 roku składki są płacone przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10, a przez 
przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15 dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie 
przedłużony do 20 dnia kolejnego m-ca. 
 

 

 

 

Ryczałt – składka zdrowotna po Polskim Ładzie 

 

Przychód rocznie Stawka składki zdrowotnej Składka zdrowotna miesięcznie 

do 60.000,00 zł  60%  przeciętnego wynagrodzenia 305,56 zł 

do 300.000,00 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia 509,27 zł 

powyżej 300.000,00 zł 180%  przeciętnego wynagrodzenia 916,68 zł 

 

 


