
PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 2022 ROKU (osób fizycznych) -  05XX 
- dotyczy osób z kodem: 0510, 0540, 0570, 0590, 0543 oraz osób współpracujących 0511 
 
 PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 05XX 
- zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu od podatku 
- zależy od formy opodatkowania  
- są 4 możliwości  
 

 Forma opodatkowania  Podstawa 
prawna – art. 
81 ustawy o 
zdrowotnym  

Stopa 
procentowa 

Kogo dotyczy –  
Osób fizycznych 
prowadzących działalność 

Podstawa wymiaru składki 

1. Zasady ogólne – 
opodatkowanie 
dochodu 
(przychodu 
pomniejszonego o 
koszty uzyskania 
przychodu i zapłacone 
składki na 
ubezpieczenia 
społeczne) 
- skala podatkowa 
- podatek liniowy  

81/2c-2d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 9% 
- 4,9% 

 
PKPiR / KH 
 

 jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

 wspólnicy: 
- spółka cywilna 
- spółka jawna 
- spółka partnerska 

Dochód za miesiąc,  
Nie mniej niż 9% z minimalnego 
wynagrodzenia – 270,90 PLN 
- w przypadku kilku działalności, z 
których opodatkowany jest dochód – 
suma dochodu  
Art.82/2a 

 Wyjątek dotyczący tylko tej grupy  - Za styczeń 2022 – podstawą jest 75% PWSP+Z za 4 kwartał 2021  
2. Ryczałt od 

przychodów 
ewidencjonowanych  

81/2e  
- 9% 

 
EWIDENCJA PRZYCHODU 
 
 

 jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

 wspólnicy: 
- spółka cywilna 
- spółka jawna 
O ile wszyscy wybrali ryczałt 
a wspólnikami spółek są 
wyłącznie osoby fizyczne  
 

Przychód za miesiąc – w wersji 
narastającej – kwalifikujący do jednej z 
3 grup  
A – przychód do 60 000 PLN 
(ok. 330 PLN) 
B – przychód ej 60 000 PLN ale nie 
więcej niż 300 000 PLN 
(ok 550 PLN) 
C – przychód powyżej 300 000 PLN  
(ok. 990 PLN) 
- w przypadku kilku działalności, z 
których opodatkowany jest przychód – 
suma przychodu – art. 82/2b 
 

 Wyjątek dla ryczałtu ( tylko dla osób które wybiorą ryczałt jako formę opodatkowania w 2022 roku): 
Możliwość płacenia składki przez cały rok w stałej wysokości na podstawie przychodu z 2021 roku- warunek – przez cały 2021 
rok prowadzona była działalność gospodarcza opodatkowana wg skali, liniowo albo ryczałtem  znamy wielkość przychodu za 
2021 rok. 

3. Karta podatkowa  81/2z 9%  jednoosobowa działalność 
gospodarcza 

 wspólnicy spółki cywilnej 
 

Minimalne wynagrodzenie 
9% x 3010 = 279,90 PLN 

4. Pozostałe osoby 
prowadzące 
działalność  
 
osoby 
współpracujące  

81/2za 9% Wspólnicy  
- jednoosobowej spółki z o.o. 
- spółki komandytowej 
- spółki jawnej o ile jest 
podatnikiem podatku CIT 
Osoby współpracujące  
 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wraz z wypłatą z zysku 
za 4 kwartał roku poprzedniego 
(PWSP+Z 4 Q 2021) 
 
Ok. 550 PLN  

 


