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WSTĘP

Tak zwany Polski Ład to największa chyba w ostatnich latach reforma 
systemu podatkowo-składkowego w Polsce. 

Przeprowadzana jest ona pod hasłem historycznej obniżki podatków. 
Podatki owszem, dla niektórych podatników będą niższe, lecz w za-
mian za to składka zdrowotna będzie dla wszystkich wyższa. Dużo 
wyższa.

Problemem jednak nie są wyłącznie same wzrosty obciążeń podatko-
wych i składkowych. Fatalny jest przede wszystkim sposób i  tempo 
przeprowadzania tej nowelizacji. Pozorowane konsultacje społeczne 
projektu, wprowadzanie znacząco zmienionego przedłożenia pod ob-
rady Sejmu, urągające zasadom przyzwoitości tempo prac nad ustawą, 
dodawanie pomiędzy kolejnymi czytaniami przygotowywanych na ko-
lanie poprawek mających służyć interesom kolejnych grup wyborców. 

To wszystko spowodowało, że stworzone w ramach tej nowelizacji 
prawo jest fatalnej jakości. A to naprawdę spory wyczyn, jeśli wziąć 
pod uwagę dotychczasowe „standardy” polskiego prawa podatko-
wego. Wydawać by się mogło, że już dawno jesteśmy na dnie, a tym-
czasem właśnie pukają od spodu – to Polski Ład na horyzoncie.

Niech świadczy o tym choćby fakt, że jeszcze przed wejściem ustawy 
w życie mamy dwie nowelizacje tych regulacji w toku procesu legis-
lacyjnego, a od połowy listopada w zasadzie nie ma dnia, żeby różne 
media nie donosiły o kolejnych dostrzeżonych błędach, niedoróbkach 
i wadach…
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Jak w tym wszystkim odnaleźć się mają podatnicy (zwłaszcza ci roz-
liczający się samodzielnie)? Czy ze stosowaniem nowych przepisów 
poradzą sobie działy kadrowo-płacowe firm, które już wkrótce będą 
musiały policzyć zaliczki na podatek i składki zdrowotne według no-
wych zasad? Co mają powiedzieć księgowi czy doradcy podatkowi ob-
sługujący przedsiębiorstwa od strony podatkowej i księgowej? W ich 
głowach wykluwają się setki pytań, kiełkują wciąż nowe wątpliwości. 
Można to zaobserwować podczas tematycznych szkoleń czy też na 
branżowych forach w mediach społecznościowych.

Z pomocą przyjść im ma oddawana do rąk Czytelników publikacja. 
To owoc wielu spotkań z przedsiębiorcami, księgowymi, doradcami 
podatkowymi – czy to podczas szkoleń, czy w ramach indywidual-
nych konsultacji. Zawiera ona odpowiedzi na blisko 300 pytań do-
tyczących różnych podatkowych i składkowych aspektów Polskiego 
Ładu. Jest adresowana przede wszystkim do mniejszych przedsiębior-
ców (i podmiotów ich obsługujących). Czytelnik nie znajdzie w niej 
zatem zbyt wielu informacji – wpisujących się w historyczną obniżkę 
podatków – dotyczących takich rozwiązań, jak: ulga na ekspansję, 
ulga na robotyzację, ulga na stworzenie holdingów, ulga na wejście 
na giełdę.

Znalazły się tu natomiast wyjaśnienia problemów wywołujących co-
dzienne pot, krew i łzy większości polskich przedsiębiorców – nowe 
zasady liczenia składki zdrowotnej, nowe ograniczenia w prowadze-
niu działalności gospodarczej w aspekcie podatkowym, nowe regu-
lacje dotyczące zasad i  form płatności w relacjach z konsumentami 
i przedsiębiorcami.

Są tu także informacje dotyczące tych nowych ulg i zwolnień, z któ-
rych przedsiębiorcy i pracownicy faktycznie mogą skorzystać, w tym 
m.in. dotyczące tzw. ulgi dla klasy średniej, PIT-0 dla dużych rodzin 
(4+), PIT-0 dla seniora, nowych szczebli skali podatkowej. 

Autor i wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby książka ukazała 
się jak najszybciej i zawierała jak najbardziej aktualny stan prawny. 
Z uwagi jednak na obecny kształt procesu ustawodawczego w Polsce 
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nie można wykluczyć, że pewne jej fragmenty ulegną dezaktualizacji. 
Poprawianie Polskiego Ładu wciąż bowiem trwa. W książce uwzględ-
niono dwie nowelizacje (będące w toku), o których wiadomo na dzień 
20.12.2021 r. Nie można wszakże wykluczyć, że jeszcze przed Sylwe-
strem takich nowelizacji pojawi się przynajmniej kilka. Wszak jedna 
nowelizacja podatkowej wiosny nie czyni, więc dobrze byłoby wypuś-
cić ich co najmniej kilkanaście. Podatnicy przywykną…



1. Polski Ład a pracownicy 25

Rozdział 1

ZMIANY W SKŁADKACH 
NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

1. Polski Ład a pracownicy

Czy w Polskim Ładzie są jakieś zmiany dla zwykłych pracowników?

Tak, takie zmiany w przepisach podatkowych oraz składkowych rów-
nież można znaleźć. Można wspomnieć o  tym, że wszystkie osoby 
fizyczne w  Polsce dotknie zmiana polegająca na  braku odliczenia 
od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Czy to pracownicy, czy 
przedsiębiorcy, czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych 
– żaden podatnik nie odliczy już składki zdrowotnej od podatku do-
chodowego.

Tych podatników (którzy są pracownikami) będą dotyczyły 
m.in. zmiany polegające na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, 
podwyższeniu górnej granicy pierwszego progu podatkowego. Może 
ich obejmować nowa ulga na klasę średnią.

Jeśli osoby te są osobami pozostającymi w związku małżeńskim czy 
też są osobami samotnie wychowującymi dzieci – ich rozliczenia po-
datkowe także czekają zmiany (związane ze zmianami w  tych for-
mach rozliczeń).
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2. Różne formy prowadzonej działalności a składka 
zdrowotna

Klient jest udziałowcem w spółce komandytowej, która płaci teraz 
CIT, oraz udziałowcem spółki jawnej. Ze spółki jawnej płaci PIT 
liniowo. Czy w 2022 r. dochód ze spółki komandytowej jest brany 
do podstawy składki zdrowotnej?

Począwszy od  2022 r. przedsiębiorcy obliczają składkę zdrowotną 
od swoich rzeczywistych dochodów z działalności, a nie od podstawy 
zryczałtowanej. Jeśli prowadzą oni działalność w różnych formach, 
ale są one opodatkowane wszystkie tak samo, to wówczas podstawa 
do wyliczenia składek jest jedna i obejmuje łączny dochód ze wszyst-
kich form działalności.

Zastosowanie tej zasady nie jest możliwe w przypadku spółki koman-
dytowej. Ta spółka jest bowiem obecnie spółką opodatkowaną podat-
kiem dochodowym od osób prawnych, natomiast dochody wspólni-
ków są traktowane na równi z dywidendą. W związku z  tym nowe 
przepisy stanowią, że osoby fizyczne, które są wspólnikami spółki 
komandytowej, mają obowiązek opłacać zryczałtowane składki 
zdrowotne. Ani dochody spółki komandytowej, ani dochody wspól-
nika ze spółki komandytowej nie są brane pod uwagę do wyliczenia 
składki zdrowotnej z działalności prowadzonej w spółce jawnej.

Podatnik zapłaci zatem składkę zdrowotną od dochodów ze spółki 
jawnej od  podstawy stanowiącej jego dochody z  działalności 
(w  spółce jawnej), natomiast od  udziału w  spółce komandytowej 
podatnik będzie musiał odprowadzać comiesięczną składkę zdro-
wotną liczoną od podstawy stanowiącej równowartość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwar-
tale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W III kwartale 
2021 r. wynagrodzenie to wynosiło 5885,75 zł. To dawałoby kwotę 
miesięcznej składki wynoszącą 529,72 zł. Zapewne w 2022 r. składka 
będzie nieco wyższa.
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3. Różne działalności opodatkowane w ten sam 
sposób – strata w jednej z nich

Prowadzę działalność w spółce jawnej oraz jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą. W obu tych działalnościach jestem opo-
datkowany stawką liniową. Zdarza się w niektórych miesiącach, 
że w spółce jawnej jest dochód, natomiast w działalności jedno-
osobowej strata. Czy wówczas będę musiał płacić z działalności 
jednoosobowej kwotę minimalną składki zdrowotnej, natomiast 
ze spółki – od dochodu ze spółki, czy też obliczam łączny dochód 
i płacę jedną składkę?

Przepis art. 81 ust. 2 u.ś.o.z. stanowi, że roczną podstawę wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność 
pozarolniczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 u.s.u.s. oraz 
w art. 18 ust. 1 pr. przeds., opłacających podatek dochodowy na za-
sadach określonych w art. 27, 30c lub 30ca u.p.d.o.f., stanowi dochód 
z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako róż-
nica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami 
uzyskania tych przychodów, w  rozumieniu ustawy o  podatku do-
chodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych 
w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów.

Przepisy art. 81 ust. 2c u.ś.o.z. precyzują zaś, że za każdy miesiąc pod-
legania ubezpieczeniu osoba, o której mowa w ust. 2, wpłaca składkę 
na  ubezpieczenie zdrowotne od  miesięcznej podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działal-
ności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:
 1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w  roku 

składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi 
przychodami, w  rozumieniu ustawy o  podatku dochodowym 
od  osób fizycznych, a  poniesionymi kosztami uzyskania tych 
przychodów, w rozumieniu tej ustawy;
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 2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniej-
szany o  kwotę składek na  ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

 3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą 
przychodów w  rozumieniu ustawy o  podatku dochodowym 
od osób fizycznych osiągniętych od początku roku i sumą kosz-
tów uzyskania tych przychodów w rozumieniu tej ustawy, ponie-
sionych od początku roku;

 4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniej-
szany o  sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające 
i o  różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe i  wypadkowe, zapłaconych od  początku 
roku, a  sumą składek odliczonych w  poprzednich miesiącach; 
dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei przepis art. 81 ust. 2a u.ś.o.z. stanowi, że  jeśli ubezpieczony 
prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa 
w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana 
od  sumy dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie 
może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b u.ś.o.z.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że należałoby ustalić jedną 
podstawę do obliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc. Nie ma 
obowiązku opłacania za miesiące, w których notowana jest strata, 
składki zryczałtowanej.

Przykładowo zatem w styczniu 2022 r. podatnik:
 – uzyskał 5000 zł dochodu ze spółki;
 – poniósł stratę w kwocie 1000 zł w działalności jednoosobowej.

Nie będzie musiał zapłacić składki wynoszącej 4,9% od 5000 zł do-
chodu ze spółki (245 zł) oraz składki wynoszącej 147,49 zł od straty 
w działalności (4,9% od podstawy wynoszącej 3010 zł), tylko zapłaci 
4,9% składki od podstawy wynoszącej 4000 zł (5000 zł – 1000 zł), 
czyli 196 zł.
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4. Składka zdrowotna osoby współpracującej

Jaką składkę zdrowotną będzie płacić osoba współpracująca z osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą?

Jak wynika z art. 81 ust. 2za u.ś.o.z., dla pozostałych osób prowa-
dzących działalność pozarolniczą, w tym dla osób współpracujących 
z  osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podstawą wy-
miaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwar-
tale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Tak więc składka zdrowotna dla osób współpracujących będzie 
liczona od podstawy zryczałtowanej. Nie ma jeszcze danych po-
zwalających na  obliczenie tej podstawy. Według danych z  kwar-
tału poprzedzającego (czyli III, a nie IV) podstawa ta wynosiłaby 
5885,75 zł.

To dawałoby kwotę miesięcznej składki wynoszącą 529,72 zł.

Powstaje natomiast wątpliwość, czy kwota składki może być ewentu-
alnie inna w przypadku, gdy dana osoba byłaby osobą współpracu-
jącą u przedsiębiorcy opodatkowanego liniowo. Zob. pytanie nr 42.

5. Ubezpieczenie zdrowotne a członek zarządu 
spółki z o.o. powołany do pełnienia funkcji

Czy w spółce z o.o. członek zarządu posiadający tylko taki tytuł 
wypłaty będzie miał naliczaną składkę zdrowotną?

Od 1.01.2022 r., zgodnie z  nowym przepisem art.  66 ust.  1 
pkt 35a u.ś.o.z., obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają 
osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które 
z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
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