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Polski Ład – składka zdrowotna a 
formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok 
podatkowy 
2023

Kwota składki 
za 01/2023

Kwota 
składki za 
02-12/2023

Ryczałt 
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł        

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł        

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

   335,94 zł albo
   589,89 zł albo
1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

minimalna, bo 
brak dochodu 

>3010,00*9%
(dodatkowy 

dochód w  roku 
składowym ?)

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3490,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

  335,94 zł albo
  589,89 zł albo

1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 
2c) 

minimalna, bo 
brak dochodu 

>3010,00*9%
(dodatkowy 

dochód w roku  
składkowym ?)

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%
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Polski Ład – składka zdrowotna a 
formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok 
podatkowy 
2023

Kwota składki 
za 01/2023

Kwota składki 
za 02-12/2023

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

  419,92 zł
(przepis 

przejściowy)

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c)   419,92 zł

(przepis 
przejściowy)

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

minimalna, 
bo brak 

dochodu 
>3010,00*9%

(dodatkowy 
dochód w roku 
składowym ?)

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3490,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

  419,92 zł
(przepis 

przejściowy)

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł
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Polski Ład – składka zdrowotna a 
formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok podatkowy 
2023

Kwota składki 
za 01/2023

Kwota 
składki za 
02-12/2023

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

  419,92 zł
(przepis 

przejściowy)

4,9% od 
dochodu, ale nie 

mniej niż 
minimalna 

>3010,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3490,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

  419,92 zł
(przepis 

przejściowy)

4,9% od 
dochodu, ale nie 

mniej niż 
minimalna 

>3010,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

minimalna, 
bo brak 

dochodu
>3010,00*9%

(dodatkowy 
dochód w  roku 
składkowym?)

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

419,92 zł
(przepis 

przejściowy)

4,9% od 
dochodu, ale nie 

mniej niż 
minimalna 

>3010,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł
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Polski Ład – składka zdrowotna a 

formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego – propozycje zmian 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok 
podatkowy 
2023

Kwota składki za 
01/2023

Kwota 
składki za 
02-12/2023

Ryczałt 
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł        

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł        

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

   335,94 zł albo
   589,89 zł albo
1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

minimalna, bo brak 
dochodu, czyli 

>3010,00*9%
ALE WLICZANA 

DO ZAPŁAT ROKU 
KALENDARZOWEGO 

2022 

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3490,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 
2f)

  335,94 zł albo
  589,89 zł albo

1 007,81 zł        

335,94 zł albo 
589,89 zł albo

1 007,81 zł        

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 
2c) 

minimalna, bo brak 
dochodu, czyli 

>3010,00*9%
ALE WLICZANA 

DO ZAPŁAT ROKU 
KALENDARZOWEGO 

2022 

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%
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Polski Ład – składka zdrowotna a 
formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego – propozycje zmian 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok 
podatkowy 
2023

Kwota składki 
za 01/2023

Kwota składki 
za 02-12/2023

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

  419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 
2c) 

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

 419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 ust.2, 
2b i 2c)

9% od dochodu 
za 12/2022, ale 

nie mniej niż 
minimalna 

>3010,00*9%
SKALA NA DRA

4,9% od 
dochodu, ale nie 

mniej niż 
minimalna 

>3490,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 ust.2,2b i 2c) 

 419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł
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Polski Ład – składka zdrowotna a 
formy opodatkowania z początkiem roku kalendarzowego – propozycje zmian 

Rok 
podatkowy 
2022

Kwota składki za 
01/2022

Kwota składki za 
02-12/2022

Rok 
podatkowy 
2023

Kwota składki za 
01/2023

Kwota 
składki za 
02-12/2023

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 
ust.2, 2b i 2c)

  419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

4,9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 
ust.2, 2b i 
2c)

4,9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

4,9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna 
>3490,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 
ust.2, 2b i 2c)

  419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

4,9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Skala 
podatkowa
(art. 81 
ust.2,2b i 
2c) 

4,9% od dochodu 
za 12/2022, ale nie 

mniej niż 
minimalna 

>3010,00*9%
LINIOWY na DRA

9% od 
dochodu, ale 
nie mniej niż 

minimalna
>3490,00*9%

Podatek 
liniowy
(art. 79a i 81 
ust.2, 2b i 2c)

419,92 zł
(przepis przejściowy)

- wliczenie do roku 
składkowego 

01.02.2022-31.01.2023

4,9% od dochodu, 
ale nie mniej niż 

minimalna 
>3010,00*9%

Ryczałt
(art. 81 ust. 
2e i 2f)

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł

376,16 zł albo
626,93 zł albo

1128,48 zł
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