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1.1. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (KV) i opiekuńczego (PV) w Niemczech w przypadku osób 
samozatrudnionych  (§ 193 Abs. 3 und Abs. 4 VVG) 

GKV gesetzliche KV = ustawowe kasy 
chorych (ok.110)

-osoby zatrudnione mają ograniczony dostęp do 
prywatnego ubezpieczenia (dochód brutto musi 
przekraczać limit obowiązkowego ubezpieczenia 
5.062,50€ / miesięcznie)

-samozatrudnieni nie posiadają tego typu 
ograniczenia

-składki i świadczenia zależą od indywidualnych 
zapotrzebowań jak i oceny stanu zdrowia 

-wrost składki może być ponadproporcjonalny

-utrudniony powrót do solidarnego systemu 
ustawowych kas chorych

-obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne 
obejmuje świadczenia na wypadek konieczności 
opieki z powodu choroby lub upośledzenia, która 
obejmuje min.6 miesięcy

-maksymalna  podstawa do obliczania składki               
(BBG 2019)= 4537,50 €

-zasadniczo nieograniczony dostęp

-ujednolicone świadczenia

-dzieci i współmałżonek mogą być objęci      
bezpłatnym ubezpieczeniem rodzinnym

-składki są co roku dopasowywane do dochodów z 
poprzedniego roku rozliczeniowego

-maksymalna  podstawa do obliczania składki               
(BBG 2019)= 4537,50 €            

-chorobowe od 7 tygodnia                                          

PKV private KV = prywatne kasy chorych PV Pflegeversicherung = ubezpieczenie 
pielęgnacyjne  



1.2. Ustawowa składka zdrowotna i pielęgnacyjna (od 01.01.2019)

*Bez prawa do zasiłku chorobowego
** Dodatkowa składka 0,25% dla osób bezdzietnych powyżej 23 lat

Ubezpieczenie zdrowotne: Składka minimalna 
Mindestbemessungsgrundlage 2019 (1.038,33€) 
2018 (2.283,57€)

Składka maksymalna 
Beitragsbemessungsgrenze 2019: 4.537,50€
2018 (2.283,57€)

ogólna składka  14,6%+1% 161,98 €   (2018: 356,27 €) 707,86 €

znizona skladka*:14,0%+1% 155,75 €   (2018: 342,57 €) 680,63 €

ubezpieczenie pielęgnacyjne

3,05% (3,3%**)

2019: 31,67 €    (34,25 €)

2018: 58,24 €    (63,95 €)

138,39 € (149,74 €)

Suma ub. zdrowotnego i 
pielęgnacyjnego

2019: 187,42 €* - 196,23 € **  
2018: 400,81 € *-  420,22€**

819,02 € *- 857,60 €**



2. Przedsiębiorcy z ubezpieczeniem ustawowym, prywatnym lub bez ub. zdrowotnego

Ankieta (S.18.)

https://www.vgsd.de/wp-content/uploads/2016/10/Krankenversicherung_Mikrozensus_2015.pdf#page25


2. Przedsiębiorcy z ubezpieczeniem ustawowym, prywatnym lub bez ubezpieczenia zdrowotnego
Podsumowanie badań Federalnego Urzędu Statystyczny (Destatis) mikrospisu w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych 
(2015)

● Destatis szacuje liczbę osób, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego w 2015 r. na 79 000, czyli 0,1 procent populacji - jeden na 1 000 
nie posiada żadnej ochrony ubezpieczeniowej

● 30 procent osób nieubezpieczonych jest samozatrudnionych (porównanie z zatrudnionymi pod kątem dopłat w tabelce). Z udziałem 30 procent 
nieubezpieczonych, osoby pracujące na własny rachunek są wyraźnie nadreprezentowane.

● Połowa nieubezpieczonych to Niemcy, druga połowa to cudzoziemcy. 56% nieubezpieczonych ma pochodzenie migracyjne.
Znaczna ilość Polaków ignoruje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego / Otwarcie „Gewerby“ nie powinno byc mozliwe przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne

● Ilość samozatrudnionych w ustawowych kasach chorych stale rośnie

            

             Badania Destatis

https://www.vgsd.de/wp-content/uploads/2016/10/Krankenversicherung_Mikrozensus_2015.pdf#page25


3.Fikcyjne samozatrudnienie definicja, kryteria, konsekwencje i ochrona

Fikcyjne samozatrudnienie jest terminem stosowanym w odniesieniu do stosunku pracy, w którym wykonawca 
wyznaczony w umowie jako samozatrudniony jest pracownikiem na podstawie obiektywnych kryteriów i musiałby 
zostać zgłoszony jako taki objęty obowiązkowym ubezpieczeniem.

Fikcyjne samozatrudnienie może być wielkim zagrożeniem dla założycieli
● Status freelancera zostaje cofnięty, a pracodawca musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne z mocą 

wsteczną, które mogą mieścić się w pięciocyfrowym przedziale. W ostatnich latach znacznie wzrosła kontrola 
freelancerów w odniesieniu do fikcyjnego samozatrudnienia.

Ważnymi głównymi kryteriami, według których można rozróżnić niezależnych freelancerów i pracowników, jest 
na przykład zależność od instrukcji lub ścisła integracja z organizacją przedsiębiorstwa

● Kontrole i odpowiedzialność karna:
Za sprawdzanie pracy niezgłoszonej i ujawnienie nielegalnych stosunków pracy odpowiada urząd celny 
emerytalny i kasy chorych

 



Zapobieganie tzw. „Scheinselbständigkeit“
Ryzyko wypchnięcia pracowników 
z systemu ubezpieczeń 
społecznych

● Text hier einfügen

● Text hier einfügen

● Szacuje się, że prawie 20 procent wszystkich osób samozatrudnionych to osoby pozornie 
samozatrudnione.

Fikcyjne samozatrudnienie, kryteria zatrudnienia na własny rachunek
Za zatrudnieniem przemawiają następujące czynniki: 

● należy przestrzegać określonych godzin pracy
● praca musi być wykonywana w siedzibie klienta
● Kolejną cechą może być regularny, szczegółowy obowiązek sprawozdawczy
● Jeżeli istnieje ogólny i nieograniczony obowiązek stosowania się do wszystkich poleceń klienta, 

jest to silna oznaka pracy na własny rachunek, a tym samym przemawia przeciwko 
samozatrudnieniu

●  Jeśli używany jest sprzęt roboczy, taki jak narzędzia klienta, może to być również oznaką 
zależnego zatrudnienia. Również obowiązek używania określonego sprzętu i oprogramowania, 
zwłaszcza jeśli jest to związane z możliwościami kontroli klienta, może wskazywać na zależność 
zatrudnienia.



3.Statystyka kontroli urzędu emerytalnego

● Podczas gdy w 2007 r. 21,32 procent wszystkich 
powiadomień zakończyło się określeniem zatrudnienia 
zależnego, do 2014 r. liczba ta wzrosła do 47,01 procent. 

● Tendencja ta nadal znacząco wzrasta. Stwierdzenie to 
można racjonalnie wytłumaczyć jedynie faktem, że 
niemieckie ubezpieczenie emerytalne coraz częściej 
deklaruje rzekomo samozatrudnienie jako fikcyjne 
samozatrudnienie.



Osoby samozatrudnione i przedsiębiorcy („Selbstständige“), ubezpieczeni w 
państwowym ubezpieczeniu emerytalnym DRV (rozwój od 31.12.207)

przedsiębiorcy /samozatrudnieni (łącznie)

Raport roczny urzędu emerytalnego (2017) 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/02_fachliteratur/jahresbericht_download.pdf?__blob=publicationFile&v=48


Dobrowolnie ubezpieczeni w państwowym ubezpieczeniu emerytalnym (DRV)

Komentarz z raportu urzędu emerytalnego:

-statystyka ubezpieczonych przedsiębiorców nie odzwierciedla 
faktycznej ilosci przedsiebiorcow poniewaz zdecydowana 
wiekszosc nie podlega obowiazku ubezpieczenie emrytalnego

-statystyka dobrowolnie ubezpieczonych nie rozróżnia grup 
zawodowych

-Das Statistische Bundesamt weist im vierten Quartal 2016 eine 
Zahl von rund 4,29 Millionen Selbstständigen und mithelfenden 
Fami- lienangehörigen aus.

https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-me
hr-erwerbstaetige-weniger-selbststaendige/2080606
2.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google
.com%2F

https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-mehr-erwerbstaetige-weniger-selbststaendige/20806062.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-mehr-erwerbstaetige-weniger-selbststaendige/20806062.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-mehr-erwerbstaetige-weniger-selbststaendige/20806062.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://m.tagesspiegel.de/wirtschaft/arbeitsmarkt-mehr-erwerbstaetige-weniger-selbststaendige/20806062.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Badania DIW (niemiecki instytut gospodarczy)

DIW niemiecki instytut gospodarczy

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.546807.de/16-45-3.pdf


Sytuacja zabezpieczenia emerytalnego osób nie płacących składek do DRV

Ilość osób samozatrudnionych i przedsiębiorców z prywatnym zabezpieczeniem 
emerytalnym

Ub. na życie
pryw. emerytura

bez tego typu zabezpieczenia
majątek gospodarstwa

Samozatrudnieni bez wystarczającego zabezpieczenia emerytalnego

1.bez ustawowego i pryw. ub. emer. i majatek ponizej 100.000€
2.bez ustawowego i pryw. ub. emer. i majatek ponizej 200.000€

(Samozatrudnieni)

● Solo selbständige = 
Samozatrudnieni / przedsiebiorcy  
bez zatrudnion

Raport DIW niemieckiego instytutu 
gospodarczego

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.546807.de/16-45-3.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.546807.de/16-45-3.pdf


3.2. Podział majątkowy przedsiębiorców i samozatrudnionych


