
Składki przedsiębiorców w 2019 roku 

 

Rodzaj składek Wysokość składek w 2019 r. Podstawa opłacania składek 

społecznych w 2019 r. 

Podstawa prawna 

Ulga na start składka zdrowotna - 342,32 

e-składka - 342,32 

------ art. 18 ustawy z dnia 6.03.2018 r. 

Prawo przedsiębiorców 

Mały ZUS społeczne bez chorobowego - 197,03 

społeczne z chorobowych - 213,57 

składka zdrowotna - 342,32 

e-składka bez chorobowego - 539,35 

e-składka z chorobowym - 555,89 

30% * 2250 = 675 (społeczne) art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych 

 

ZUS od przychodu e-składka jest nie mniejsza niż minimalna dla 

małego ZUS i nie większa niż minimalna dla dużego 

ZUS 

składki społeczne i FP 

uzależnione od przychodu 

 

art. 18c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych 

Duży ZUS społeczne bez chorobowego - 834,55 

społeczne z chorobowych - 904,60 

składka zdrowotna -  342,32 

FP - 70,05 

e-składka bez chorobowego - 1246,92 

e-składka z chorobowym - 1316,97 

60% * 4765 = 2859 art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13.10.1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

 

Maksymalna podstawa 

do opłacania składek z 

działalności 

społeczne bez chorobowego - 3477,26 

społeczne z chorobowych - 3769,12 

składka zdrowotna - 342,32 

FP - 291,86 

e-składka bez chorobowego - 4111,44 

e-składka z chorobowym - 4403,30 

250% * 4765 = 11912,50 zł art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

obwieszczenie MPIPS z dnia 

23.11.2018 r.  

W każdym przypadku podstawa do opłacania składki zdrowotnej, to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku - art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych.  

 

GUS 18 stycznia 2019 r. opublikował obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami 

z zysku, w czwartym kwartale 2018 r. 

 

* Wysokość składek może ulec zmianie od kwietnia 2019 r,, ze względu na nowy rok składkowy, który obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 

marca roku kolejnego. 

 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zus-uzalezniony-od-przychodu-juz-od-2019-roku/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180001185/O/M20181185.pdf
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-czwartym-kwartale-2018-roku,58,21.html

