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BZGł./RP/1368/2022       Warszawa, 15 lutego 2022 r. 

Pani prof. Gertruda Uścińska 
Prezes ZUS 

 
 Szanowna Pani Prezes, 

w związku ze zmianami w ustawie o finansowaniu opieki medycznej ze środków publicznych (dalej: 
ustawa) zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację, dotyczącą wzajemnych relacji  
art. 82 ust. 2a, 2b, ust. 3 i ust. 4 ustawy. Podatnicy występujący do ZUS o wyjaśnienia, otrzymują 
odmienne stanowiska, ponieważ w jednym przepisie jest mowa o sumie dochodu, w innym  
– o sumie przychodu, a w kolejnym o kilku działalnościach i kilku spółkach.  

Dlatego będę zobowiązany za udzielenie wiążących odpowiedzi na następujące pytania. 
1. Czy podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i według podatku 
zryczałtowanego, płacą za styczeń dwie osobne składki? Jedną od podstawy ustalonej zgodnie  
z przepisami z 2021 roku (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia), a drugą według przychodu  
z ryczałtu? Czy też płacą niezależnie składkę od ryczałtu i dodatkowo wielokrotność składki za 
styczeń od wszystkich prowadzonych form działalności? Art. 79 ustawy wprowadzającej zmiany, 
tzw. Polskiego Ładu, odnosi się wyłącznie do wysokości podstawy wymiaru a nie jej wielokrotności.  
2. Czy podatnicy prowadzący kilka rodzajów działalności – jednoosobową i spółki osobowe  
– opodatkowani od dochodu, płacą składkę od sumy dochodów – jak wynika z art. 82 ust. 2a, czy 
wielokrotność tak ustalonej podstawy – jak stanowi art.82 ust. 4? 
3. Czy wspólnik spółki komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o. lub kilku spółek 
komandytowych płaci wielokrotność kwoty 559,89 zł – zgodnie z art. 82 ust. 3? Czy ma tu znaczenie 
dodatkowo prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza (dalej: jdg) albo udział w spółce 
osobowej opodatkowanej na zasadach ogólnych bądź opodatkowanej ryczałtem?  

O potrzebie tego wsparcia świadczą poniższe przykłady, zgłoszone przez naszych członków. 
Cytat z infolinii ZUS: • mając kilka spółek komandytowych/ jednoosobowych z o.o. opłacamy 
zryczałtowaną składkę zdrowotną od każdej z nich • prowadząc jeszcze dodatkowo jdg – płacimy 
jedną składkę za jdg oraz jedną za wszystkie spółki komandytowe/ jednoosobowe z o.o. Na pytanie, 
czy w takim razie mając 5 spółek komandytowych i 5 jednoosobowych z o.o., wystarczy założyć jdg 
i wówczas płacimy tylko dwie składki (jedną od jdg, i jedną od pozostałych spółek)  
– odpowiedź była twierdząca. Udzielający jej pracownik ZUS stwierdził, że nie wynika to 
bezpośrednio z przepisów, ale takie jest obecnie „wewnętrzne stanowisko”.  

Będę również zobowiązany za podanie podstawy prawnej do stanowiska, że podatnik, który 
wybrał podatek liniowy na rok 2022, powinien za styczeń zapłacić 9 proc. składki; z którego przepisu 
wynika wprowadzenie art. 79a ustawy w innym terminie niż 1.01.2022 r.?  

Wyjaśnienia też wymaga sytuacja podatnika, który płacąc w 2022 roku podatek zryczałtowany, 
chciałby skorzystać z art. 81 ust. 2h ustawy. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f ustawy, może 
przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę 
przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych 
w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe  
i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od 
dochodu, na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak 
ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony 
stosuje przez cały rok kalendarzowy. Czy to oznacza, że jeśli ktoś miał w 2021 dochody 
opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, to na pewno odliczył ZUS albo 
uwzględnił go w kosztach? Czy wówczas podstawę stanowi sam przychód? A jeżeli w 2021 roku 
uzyskiwał tylko dochody opodatkowane ryczałtowo, to podstawę stanowi przychód po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne? Czy podatnik, który nadal prowadzi kilka form działalności  
i opodatkowania, do „uproszczonej” składki zdrowotnej powinien wziąć cały przychód z 2021 roku, 
nawet jeśli w 2022 roku również prowadzi kilka form działalności opodatkowanych na zasadach 
ogólnych i zgodnie z podatkiem liniowym, a jedną na ryczałcie? 

Liczę na uzyskanie od ZUS jednoznacznych odpowiedzi na przedstawione pytania, które  
w tym trudnym dla księgowych i dla Państwa czasie stwarzają wiele problemów. Udzielenie 
odpowiedzi wraz z podaniem ich podstawy prawnej z pewnością ułatwi wykonywanie obowiązków 
księgowym i kadrowym, których reprezentuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

 
Z wyrazami szacunku 

             
/–/ Jerzy Koniecki 

                     Prezes 
Do wiadomości: 
1. Filip Nowak – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
2. dr Adam Niedzielski – minister zdrowia 
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