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PRZYKŁADY 

- dla osób prowadzących działalność i współpracujących od I-XII/2022      przykł. 1 

- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od I-XII/2022  przykł. 2 

- wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od kwoty 3.010,00 zł                     przykł. 3  

- wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na ½ etatu 1.505,00 zł                   przykł. 4   

 

Przykład nr 1 

 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2022 r. dla osób prowadzących 

działalność i osób współpracujących z dobrowolnym chorobowym dla płatnika 

zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych: 
 

 

I. Podstawa: 3.553,20 zł – do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. – 

60%od kwoty 5.922,00 zł 

 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne  19,52% =    693,58 zł 

ubezpieczenie rentowe    8,00% =    284,26 zł 

ubezpieczenie wypadkowe   1,67%  =        59,34 zł 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe -         2,45% =                87,05 zł 

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

                      1124,23 zł 

 

      3/ Fundusz Pracy (obowiązkowe)   2,45% =                  87,05 zł 

 

 

II. Podstawa: 4.665,78 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

6.221,04 zł – składka zdrowotna za styczeń 2022 r. 

4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 4.665,78 zł / 9,00% / =  419,92 zł 

      7,75% t.j. kwota 361,60 zł  

      1,25% t.j. kwota   58,32 zł 

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

      9,00%                 419,92 zł  

 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

1124,23 zł + 87,05 zł + 419,92 zł =       1631,20 zł 

 



 

 

Zgodnie zatem z obowiązującymi od 2022 roku zasadami, składka 

zdrowotna dla ryczałtowców w poszczególnych przedziałach 

przychodowych będzie kształtować się następująco: 

Roczne przychody 

Składka zdrowotna na 2022 rok dla 

firm rozliczających podatek 

ryczałtem 

   0 - 60 000 zł   335,94 zł 

   60 000,01 - 300 000 zł   559,89 zł 

   > 300 000 zł 1007,81 zł 

Przykład nr 2 

Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2022 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 3.010,00 = 903,00 zł 
 

1/ Składki obowiązkowe: 

ubezpieczenie emerytalne   19,52% =       176,27 zł 

ubezpieczenie rentowe     8,00% =            72,24 zł 

ubezpieczenie wypadkowe    1,67 % =              15,08 zł 

 

 

2/ Ubezpieczenie chorobowe            2,45% =            22,12 zł 

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

                        285,71 zł 
 

II. Podstawa: 4.665,78 zł od ubezpieczenia zdrowotnego – 75% od kwoty 

6.221,04 zł  

4/ Ubezpieczenie zdrowotne 

 obowiązkowe od podstawy 4.665,78 zł / 9,00% / =  419,92 zł 

      7,75% t.j. kwota 361,60 zł  

      1,25% t.j. kwota   58,32 zł 

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

      9,00%                 419,92 zł 

Razem  ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 

285,71 zł + 419,92 zł =           705,63 zł 



Przykład 5 

 

Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia  2022 r.   od  kwoty 3.010,00 
1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika  

             3.010,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                          = 293,78 zł 

                            x 1,50% /ubezp. rentowe/                                                               =   45,15 zł 

                            x 2,45%/ubezp. chorobowe/                                                           =   73,75 zł 

                                                                                                                                       412,68 zł 

 

  2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę                                                                         

             3.010,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/            = 293,78 zł 

                            x 6,50% /ubezp. rentowe/        = 195,65 zł 

                            x 1,67%/ubezp. wypadkowe/        =   50,27 zł 

                                                                                                                                 539,70 zł      

 

  3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne.  

        Kwota brutto :  3.010,00 zł-   -  412,68 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez 

         pracownika , patrz.poz.1/ =   2597,32 zł. 

                                    2.597,32  x  7,75%   =      201,29 zł 

                                    2.597,32  x  1,25%   =       32,47 zł 

                                    2.597,32  x  9,00 %  =      233,76 zł 
 

4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. 

         Kwota brutto :                                                          3.010,00 zł 

         minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika poz.1                -  412,68 zł 

                                                                                          2.597,32 zł 

         minus koszty uzyskania przychodu miesięczne         -     250,00 zł                                                                                        

                                                                                          2347,32 zł      

  

         dochód do opodatkowania w zaokrągleniu               2347,00 zł  
 

         2347 zł   x  17% /stawka podatku/                        =      398,99 zł 

         minus ulga miesięczna                           -       425,00 zł  

                                                                                          - 26,01 zł 

                                                                                  

       Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/                      0,00 zł  
 

Składka  na  ubezpieczenie zdrowotne  do przekazania do ZUS 

/ poz. 3. – 9,00% /                                                                                        233,76 zł    

Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne do potrącenia z dochodu  

ubezpieczonego   / z wypłaty/                233,76 zł – 201,29 zł                 =         32,47 zł 

 

Do  wypłaty: 

3.010,00 – 412,68 = 2.597,32 - / 201,79 + 0,00 + 32,47 /  =       2.363,56 zł  

 

Składka na fundusz  pracy :     3.010,00 x 2,45  % =  73,75 zł. 

Składka  na FGŚP :3.010,00,- x  0,10 % =  3,01 zł  

 

 

 



Przykład 6 
 

Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2022 r.   od  kwoty 1.505,00   

½ etatu 

 

1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracownika  

           1.505,00 zł  x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                  =    146,89 zł 

                               x 1,50% /ubezp. rentowe/                                                       =      22,58 zł 

                               x 2,45%/ubezp. chorobowe/                                                   =      36,87 zł 

                                                                                        206,34 zł 
  

 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez  pracodawcę 

           1.505,00 zł  x 9,76% /ubezp. emerytalne/                                                   =    146,89 zł 

                               x 6,50% /ubezp. rentowe/                                                       =       97,83 zł 

                               x 1,67%/ubezp. wypadkowe/                                                  =       25,13 zł 

                                                                                          269,85 zł     
  3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie  zdrowotne. 

        Kwota brutto :  1.505,00 zł-   -  206,34 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez 

         pracownika , patrz.poz.1/ =  1298,66 zł. 

                                       1.298,66 x  7,75%   =      100,65 zł 

                                       1.298,66 x  1,25%   =        16,23 zł 

                                       1.298,66 x  9,00 %  =      116,88 zł 
 

4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. 

         Kwota brutto :                                                          1.505,00 zł 

         minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika po                    -   206,34 zł                                                                                                                                                                      

 1298,66 zł 

         minus koszty uzyskania przychodu miesięczne        -  250,00 zł 

                                                                                         1048,66 zł                                                            

          dochód do opodatkowania w zaokrągleniu            1049,00 zł 

 

          1049,00 zł   x  17% /stawka podatku/                         =     178,33 zł 

           minus ulga miesięczna                        -      425,00 zł 

                                                                                             - 246,67 zł 

       

                                                                                                                         

 Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/                                                           0,00 zł 
 

 

Składka na fundusz pracy: nie nalicza się składki przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze 

czasu pracy.  

Składka  na FGŚP : 1.505,00 x  0,10 % = 1,51 zł 

Do  wypłaty: 

1.505,00 – 206,34= 1.298,66 –/100,65 + 0,00 + 16,23/   =      1181,78 zł 

 

 


