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Zakres zmian w składce na ubezpieczenie zdrowotne: 

❑ Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Oparcie zróżnicowania
zasad ustalania podstawy wymiaru składki na formie opodatkowania stosowanej przez osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność,

❑ Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji
na mocy aktu powołania, jeżeli pobierane jest z tego tytułu wynagrodzenie,

❑ Zmiana zasad pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty zaliczki na podatek.
Pomniejszenie następuje do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy,
obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., a nie do kwoty
faktycznej zaliczki za dany miesiąc,

Zakres zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 
tzw. Polski Ład

Wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. 
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Zakres zmian w składce na ubezpieczenie zdrowotne c.d.: 

❑ Wprowadzenie nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoby te równocześnie pozostają
w stosunku pracy,

❑ Zmiana zasady ustalania wielokrotności składki w przypadku prowadzenia kilku rodzajów
pozarolniczej działalności,

❑ Wprowadzenie zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu
nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.

Zakres zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 
tzw. Polski Ład 

Wejście w życie od 1 stycznia 2022 r. 
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Miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu uzyskiwanego z działalności

gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Nie może być

jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ważne:

Przedsiębiorcy stosujący skalę podatkową obliczają składkę w wysokości 9%.

Przedsiębiorcy stosujący podatek liniowy obliczają składkę w wysokości 4,9%. Przy czym

miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego

wynagrodzenia. Natomiast składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota

odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego

wynagrodzenia.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych 
(skala podatkowa oraz podatek liniowy)
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Roczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu rocznego uzyskiwanego

z działalności gospodarczej. Ustalana jest za okres roku składkowego liczonego od lutego

do stycznia roku następnego. Nie może być niższa od iloczynu liczby miesięcy podlegania

ubezpieczeniu w danym roku i kwoty minimalnego wynagrodzenia.

❑ WAŻNE! Ustalając roczny dochód nie uwzględnia się przychodów osiągniętych w okresie

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie

kosztów uzyskania w rozumieniu ustawy o PIT.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych 
(skala podatkowa oraz podatek liniowy) c.d.
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WAŻNE! Zasady te wchodzą w życie od 1 lutego 2022 r., gdyż do ustalenia składki brane

są dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest ona rozliczana.

Czyli na wysokość składki za luty 2022 r. wpływ ma dochód uzyskany w styczniu 2022 r.

Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna naliczana jest na zasadach obowiązujących do

31 grudnia 2021 r. Czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami

z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Natomiast wysokość składki wynosi 9%.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych 
(skala podatkowa oraz podatek liniowy) c.d.
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Miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych

przychodów z działalności gospodarczej i wynosi:

❑ 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie),

jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,

❑ 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły

60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,

❑ 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły

300 tys. zł.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych
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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.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych c.d.
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Dopłata składki n a ubezpieczenie zdrowotne

❑ Dotyczy płatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

❑ Jeśli suma składek wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego jest niższa
od składki rocznej ustalonej od rocznej podstawy.

WAŻNE! W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60.000 zł albo 300.000 zł płatnik
nie koryguje rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku
w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku.

❑ Dopłata rozliczana jest w dokumentach rozliczeniowych za luty danego roku:

ZUS DRA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie

ZUS RCA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki za siebie i za innych ubezpieczonych

❑ Termin na dopłatę składki - nie później niż do 20 marca danego roku.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
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Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne

❑ Dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz
na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy)

❑ Jeśli suma składek wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego jest wyższa
od składki rocznej ustalonej od rocznej podstawy.

❑ Zwrot następuje na wniosek złożony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS,
na rachunek bankowy zgłoszony w ZUS, o ile płatnik nie posiada zaległości na koncie.

❑ Termin na złożenie wniosku - od 15 lutego do 31 maja danego roku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne c.d.
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Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie w formie karty podatkowej:

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota minimalnego
wynagrodzenia.

Pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność (wspólnicy spółek, twórcy i artyści) oraz
osoby współpracujące:

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 100% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność

W odniesieniu do tych grup 

nie występuje instytucja rocznej podstawy wymiaru składki.
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Od 1 stycznia 2022r. jako rodzaje pozarolniczej działalności są traktowane:

❑ działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,

❑ działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością,

❑ działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,

❑ działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,

❑ działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej.

Jako prowadzenie odrębnego rodzaju działalności nie jest już traktowane

m.in. prowadzenie działalności twórczej i artystycznej, wykonywanie wolnego zawodu.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaje pozarolniczej działalności
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Przedsiębiorca prowadzący kilka rodzajów działalności, który stosuje różne formy

opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza odrębnie od każdej z form

podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),

od podstaw wymiaru ustalonych odrębnie dla działalności opodatkowanej daną formą np.;

❑ równolegle, w danym miesiącu będzie prowadził więcej niż jedną działalność i stosował różne formy

opodatkowania, lub

❑ w trakcie miesiąca kalendarzowego zmieni formę opodatkowania lub podejmie dodatkową działalność,

dla której właściwą będzie inna forma opodatkowania niż dotychczas stosowana.

Jeżeli w ciągu roku prowadzi kilka działalności i stosuje różne formy opodatkowania, roczną

składkę od rocznej podstawy wymiaru, oblicza odrębnie w odniesieniu do okresów,

w których stosowana była dana forma opodatkowania.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wielokrotność składki zdrowotnej (kilka form opodatkowania)
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Składka od każdego rodzaju działalności – osoba, która prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej

działalności i nie uzyskuje przychodów kwalifikowanych dla celów podatkowych jako przychody

z działalności gospodarczej (do której nie ma zastosowania art. 81 ust. 2 lub 2e), składkę

na ubezpieczenie zdrowotne opłaca od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego

wynagrodzenia odrębnie od każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wielokrotność składki zdrowotnej (kilka rodzajów działalności, z których 
przedsiębiorca nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej)



16 Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wielokrotność składki zdrowotnej (różne formy i rodzaje działalności)

Jeśli prowadzi kilka rodzajów działalności, dla których stosuje różne formy opodatkowania

i dodatkowo prowadzi działalność, z której przychody nie są przychodami

z działalności gospodarczej (posiada udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce

z o.o.) to dodatkowo oblicza odrębną („jedną”) składkę od podstawy wymiaru w wysokości

100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.
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Do okresu prowadzenia działalności, z którego ustala się miesięczną i roczną podstawę wymiaru

oraz składkę zdrowotną nie uwzględnia się okresów, w których dana osoba nie podlega

ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Dotyczy to osób, które przez część roku:

❑ spełniają warunki do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie art. 5a

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

❑ nie podlegają ustawodawstwu polskiemu.

Nie uwzględnianie tych okresów oznacza niesumowanie przychodów i dochodów uzyskanych

z działalności gospodarczej w tym czasie.

Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okresprowadzenia działalności uwzględniany przy sumowaniu 
przychodów, dochodów.
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Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu

prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoba ta równocześnie pozostaje

w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu

zatrudnienia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, jeżeli:

❑ uzyskuje przychody z działalności pozarolniczej w wysokości nie wyższej niż 50%

minimalnego wynagrodzenia oraz

❑ opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów

ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pozostałe zmiany

Zwolnienie ze składki dla osób prowadzących pozarolniczą działalność
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❑ Obowiązek ubezpieczenia powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania

(wyłączone z tego obowiązku powinny być osoby, które są jednocześnie zgłoszone do ubezpieczeń
na podstawie umowy rodzącej tytuł do ubezpieczeń czyli pracownicy, zleceniobiorcy czy członkowie rad
nadzorczych).

❑ Płatnikiem składek jest podmiot wypłacający wynagrodzenie.

❑ Składka jest ustalana od wypłaconego wynagrodzenia i jest finansowana ze środków osoby

ubezpieczonej.

Pozostałe zmiany

Nowy tytuł ubezpieczenia zdrowotnego - osoba powołana
do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu
pobiera wynagrodzenie



Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz na ubezpieczenie

zdrowotne za pracowników od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia

w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz od

części wynagrodzeń których pracodawca nie ujawnił właściwym organom państwowym

(zaniżenie podstawy), nie obciążają ubezpieczonego i opłacane są w całości z własnych

środków przez płatnika składek.

Nielegalne zatrudnienie - zatrudnienie przez pracodawcę bez potwierdzenia na piśmie

w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

Wskazane zasady dotyczą przypadków nielegalnego zatrudnienia i nieujawnionych części

wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Pozostałe zmiany

Finansowanie składki od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego
zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych

20
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Obowiązujące przepisy przewidują w odniesieniu do wskazanych ustawą ubezpieczonych

(m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści, bezrobotni pobierający zasiłek, osoby

pobierające uposażenie w stanie spoczynku), że składka na ubezpieczenie zdrowotne za dany

miesiąc obliczana przez płatnika składek podlega obniżeniu do wysokości zaliczki na podatek

dochodowy od osób fizycznych.

Po zmianach możliwość obniżenia składki nie będzie dotyczyła kwoty faktycznej zaliczki

za dany miesiąc. Obniżenie takie będzie następowało do wysokości kwoty odpowiadającej

kwocie zaliczki na podatek dochodowy, obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującym

na dzień 31 grudnia 2021 r.

Pozostałe zmiany

Zmiana zasady pomniejszania składki na ubezpieczenie zdrowotne
do kwoty zaliczki na podatek



Realizacja obowiązków związanych z rozliczaniem składki zdrowotnej

Zmiana składki zdrowotnej 
w ramach Polskiego Ładu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Departament Realizacji Dochodów
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Rozszerzenie zakresu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz raportu imiennego 
ZUS RCA min. o informacje dotyczące: 

❑ obowiązującej w danym miesiącu formy opodatkowania,

❑ przychodów lub dochodów,

❑ kwoty dopłaty, która jest różnicą między roczną składką na ubezpieczenie
zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne
miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego

(w zależności od formy opodatkowania) w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773)

Realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów ubezpieczeniowych

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA
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Uwaga:

Od dokumentów składanych za 01/2022 nie będzie już obowiązywał

dokument ZUS RZA.

Rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie

ubezpieczeniu zdrowotnemu będzie się odbywać na raporcie ZUS RCA.

Dotyczy to także korekt raportów ZUS RZA za lata 1999-2021.

Realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów ubezpieczeniowych

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych
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❑ Za okres od stycznia 2022 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą,

opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby w nimi

współpracujące mają obowiązek comiesięcznego przekazywania

dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

❑ Zwolnieni z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych są nadal:

• duchowni,

• osoby składające dokumenty za nianie,

• osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu
i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o sus.

Realizacji obowiązków związanych z rozliczaniem składki zdrowotnej

Obowiązek comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych
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Za okres od stycznia 2022 r. będą obowiązywały następujące terminy do przekazywania
dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

❑ Termin do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych

m.in. urzędy gminy, miasta

❑ Termin do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników posiadających osobowość prawną

m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia,
fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, ZUS, ZOZ, itp.

❑ Termin do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek

płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorcy i inne
podmioty nie posiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym
spółki osobowe (spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

Realizacja obowiązków związanych z rozliczaniem składki zdrowotnej

Zmiana terminu przesyłania i opłacania składek 



Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek

Zmiany wynikające z ustawy 
o racjonalizacji systemu 
ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Departament Realizacji Dochodów
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Informowanie o nadpłacie

❑ ZUS ma obowiązek zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, jeżeli

ich wysokość przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu

egzekucyjnym (obecnie 160 zł).

❑ Zwrot nadpłaty następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy płatnika

składek.

Naliczanie i opłacanie odsetek za zwłokę

❑ Od wpłat dokonanych po 18 września 2021 r. nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę,

jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. - 28 zł,

w 2022 r. - 30,10 zł).

❑ Przed 18 września br. odsetki nie były naliczane jeśli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł.

Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek

Zmiany od 18 września 2021 r.
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Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadkach, gdy przyczyny
nieopłacenia będą leżały po stronie ZUS (art.23 ust.1b-1f)

Wówczas odsetki nie będą naliczane za okres od dnia, w którym składki stały się
wymagalne, do dnia ich opłacenia.

Zgodnie z dodanym do ustawy systemowej art. 23 ust.1c chodzi o takie sytuacje jak:

❑ błędne zawiadomienie przez ZUS o stanie rozliczeń,

❑ zastosowanie się płatnika składek w danym okresie rozliczeniowym do utrwalonej
praktyki interpretacyjnej ZUS, z uwzględnieniem art. 34 ust.15 prawa przedsiębiorców,

❑ zastosowanie się płatnika składek do pisma ZUS w jego indywidualnej sprawie,

❑ zastosowanie się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa
zmianie.

Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nieopłaconych w terminie
składek, o których mowa w ust. 1b, oraz o obowiązku ich opłacenia bez odsetek
za zwłokę w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia

Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek
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Korekty dokumentów rozliczeniowych

❑ Korekty dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące mogą być

składane wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek

rozliczanych w tych dokumentach.

❑ Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy rozliczeniowe 1999 - 2021 r. będzie

można złożyć najpóźniej do 1 stycznia 2024 r.

❑ Po tych terminach korekty podstawy wymiaru składek będą ewidencjonowane

wyłącznie na koncie ubezpieczonego z urzędu na podstawie prawomocnego

orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.

Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.
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❑ Obowiązek posiadania profilu informacyjnego
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
oraz przekazanie do ZUS adresu elektronicznego
przez każdego płatnika składek.

❑ ZUS założy płatnikowi składek z urzędu profil na PUE ZUS
jeśli płatnik sam nie założy swojego profilu.

❑ Profil płatnika na PUE ZUS będzie utrzymywany
za cały okres obowiązku rozliczania składek z ZUS.

Zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.
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Na stronie ZUS w zakładce [Programy transformacji ZUS] wybieramy kafel
[zmiany od 2022] dalej [składka zdrowotna zmiany] na dole strony
wybieramy kafel [poradnik]

Polski Ład. Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki
na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r.

https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/Polski+%C5%81ad+-
+poradnik.pdf/f4f5043f-4487-2e82-e93a-8f8d7cc6c5f9

Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/Polski+%C5%81ad+-+poradnik.pdf/f4f5043f-4487-2e82-e93a-8f8d7cc6c5f9
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