
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

BIURO
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Zespół Prawa Administracyjnego
i Gospodarczego

V.511.466.2022.KB

Szanowny Panie Dyrektorze

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga                 
                                dotycząca regulacji tzw. Polskiego Ładu. W ocenie
Skarżącego przepisy zobowiązujące emeryta prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą do uiszczenia składki zdrowotnej w sytuacji nieosiągania dochodów z
działalności są krzywdzące.

Zgodnie bowiem z art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285), w przypadku gdy
ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie
zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Ponadto Skarżący zauważył, że zarówno emeryt, jak i pracownik na umowie o pracę,
który jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać ze zwolnienia z
opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia tej działalności jednakże tylko wówczas,
gdy:

- jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2022 jest to 3010 zł) oraz
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- przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej 
emerytury (od 1 marca 2021 roku jest to kwota 1250,88 zł) lub podatek opłacany jest w 
formie karty podatkowej (art. 82 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy).
          Zwolnienie to - w ocenie Skarżącego - niedostosowane jest do obecnych realiów 
gospodarczych ponieważ dotyczy tylko wąskiej grupy osób.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r., poz. 627, z późn. zm.), 
uprzejmie proszę Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

W załączeniu przesyłam pismo Skarżącego.

Załącznik: jw.

 Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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