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Informacja prasowa 
 
 
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 roku 

 
Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zależy od formy opodatkowania 
jego działalności. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które uwzględnia wypłaty z zysku  
w IV kwartale roku ubiegłego. 
 
Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne 
Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej 
wynosi 9 proc. od dochodu za poprzedni miesiąc, a dla rozliczających się podatkiem liniowym  
to 4,9 proc. Co ważne minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w pierwszym dniu 
roku składkowego. Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.  
A zatem za styczeń 2023 r. składka nie może być niższa niż 270,90 zł (tj. 9 proc. składki obliczonej od 
podstawy wymiaru 3010 zł), a za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. nie może być niższa 
niż 314,10 zł (tj. 9 proc. od podstawy wymiaru 3490 zł). W ubiegłym roku minimalna składka za 
styczeń była obliczana od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. i wynosiła 419,92 zł. Natomiast za m-ce 
luty-grudzień 2022 r. 270,90 zł.  
 
Ryczałtowcy 
Na ryczałcie ewidencjonowanym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie 
zależeć od przychodu i przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli przychody z działalności gospodarczej  
nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,  to podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie 
liczona od 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia. W przypadku uzyskania przychodów powyżej 
60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł podstawa wymiaru składki zdrowotnej będzie liczona od  
100  proc. prognozowanego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli przychody przekraczają 300 tys. zł, to 
podstawa będzie liczona od 180 proc. prognozowanego wynagrodzenia. To oznacza, że składka 
zdrowotna w zależności od przychodu będzie wynosić 376,16 zł albo 626,93 zł albo 1128,48 zł.   
W 2022 roku były to odpowiednio kwoty 335,94 zł albo 559,89 zł albo 1 007,81 zł.   
 
Co ważne, przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność 
gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy 
wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych  
w poprzednim roku kalendarzowym. Deklarację tą składa w dokumentach rozliczeniowych za 
styczeń danego roku. I tak: jeżeli w poprzednim roku jego przychody przekroczyły 300 tys. zł oraz 
zadeklarował opłacanie na podstawie przychodów z poprzedniego roku, to przez cały rok 2023 
będzie opłacał składkę w wysokości 1128,48 zł. 
 
Karta podatkowa 
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę 
podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia 
obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci przedsiębiorcy opłacają składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, 
tj. w wysokości 314,10 zł. Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym 
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roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł. W ubiegłym roku składka 
wynosiła 270,90 zł. 
 
Pozostałe osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności 
gospodarczej np. wspólnicy określonych spółek, składkę zdrowotną będą opłacać od 100 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla tej grupy składka zdrowotna w 2023 r. wyniesie  
626,93 zł. Taką składkę zapłacą również twórcy, artyści, o ile nie jest to ich przedmiotem 
działalności. W 2022 r. składka wynosiła 559,89 zł.  
 
Z kolei dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami 
korzystającymi z ulgi na start składka zdrowotna w 2023 r. wynosi 470,20 zł. Liczona jest od 75 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2022 r. od stycznia do czerwca składka była liczona 
od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku i wynosiła 559,89 zł. Począwszy od lipca, podstawa 
liczona jest od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV 
kw. poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku. Składka za lipiec-grudzień 2022 r. wynosiła 
419,92 zł.  
 
 
Osoby uzyskujące przychody z działalności gospodarczej, które stosują opodatkowanie na zasadach 
ogólnych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą pamiętać o rozliczeniu rocznym, 
które należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi za kwiecień 2023 r.  
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