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PRZYKŁADY 
- dla osób prowadzących działalność i współpracujących od I-XII/2021     przykł. 1 

- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od I-XII/2021  przykł. 2 

 

 

Przykład nr 1 

 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2021 r. dla osób prowadzących 

działalność i osób współpracujących z dobrowolnym chorobowym dla płatnika 

zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych: 
 

 

I. Podstawa: 3.155,40 zł – do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. – 

60%od kwoty 5.259,00 zł 

 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne  19,52% =    615,93 zł 

ubezpieczenie rentowe    8,00% =    252,43 zł 

ubezpieczenie wypadkowe   1,67%  =        52,70 zł 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe -         2,45% =                77,31 zł 

 dobrowolne                                                                 ---------------  

                      998,37 zł 

 

      3/ Fundusz Pracy (obowiązkowe)   2,45% =                  77,31 zł 

 

 

II. Podstawa: 4.242,38 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

5.656,51 zł 

4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 4.242,38 zł / 9,00% / =  381,81 zł 

      7,75% t.j. kwota 328,78 zł – do potrącenia od podatku 

      1,25% t.j. kwota   53,03 zł 

            --------                ------------ 

      9,00%                 381,81 zł – do przekazania do ZUS 

 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

998,37 zł + 77,31 zł + 381,81 zł =       1457,49 zł 

 
 



 

 

Przykład nr 2 

 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2021 dla osób prowadzących 

działalność i osób współpracujących, które rozpoczęły działalność po 

24.08.2005 r. z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do 

ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. 

 

I. Podstawa: 30% od kwoty 2.800,00 = 840,00 zł 
 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne   19,52% =       163,97 zł 

ubezpieczenie rentowe     8,00% =            67,20 zł 

ubezpieczenie wypadkowe    1,67 % =              14,03 zł 

 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe            2,45% =            20,58 zł 

 dobrowolne                                    ------------- 

                        265,78 zł 

 

II. Podstawa: 4.242,38 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

5.656,51 zł 
 

4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 4.242,38 zł / 9,00% / =  381,81 zł 

      7,75% t.j. kwota 328,78 zł – do potrącenia od podatku 

      1,25% t.j. kwota   53,03 zł 

            --------                ------------ 

      9,00%                 381,81 zł – do przekazania do ZUS 

 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

265,78 zł + 381,81 zł =           647,59 zł 
 

 
 

 


