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WYROK TK W SPRAWIE 

NOWELIZACJI USTAWY       

O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH 

14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny 

ogłosił wyrok, w którym za niekonstytucyjny 

uznał tryb wprowadzenia zmian do ustawy          

o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja 

zakładała m.in.  zniesienie górnego limitu składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co w sposób 

znaczący dotknęłoby najlepiej zarabiających                 

i zatrudniających ich przedsiębiorców.  

 

Dotychczas ustawową granicą była 30-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia, a jej przekroczenie 

oznaczało brak obowiązku odprowadzania składek. 

Zgodnie z ocenianą przez TK ustawą z 15 grudnia 2017 

r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych 

ustaw, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

miała być odprowadzana od całości przychodu, jak ma 

to miejsce w przypadku ubezpieczenia chorobowego     

i wypadkowego.  Dotknęłoby to w sposób znaczący 

budżety najlepiej zarabiających i ich pracodawców. 

 

Trybunał na wniosek Prezydent RP zbadał, czy prace nad 

ustawą znoszącą limit składek ZUS zostały przeprowadzone 

zgodnie z Konstytucją. TK dopatrzył się uchybień 

proceduralnych i swoim wyrokiem zablokował wejście        

w życie ustawy nowelizującej.  

 

Nie oznacza to jednak, że płatnicy składek nie muszą 

mieć się na baczności. Należy bowiem mieć na uwadze, 

że TK odniósł się jedynie do trybu przyjęcia zmian, 

natomiast nie oceniał ich pod względem merytorycznym. 

Oznacza to, że ustawodawca nadal może doprowadzić do 

zniesienia limitu składek, jednak zmiany te nie wejdą         

w życie z początkiem przyszłego roku. Kolejne słowo w tej 

dyskusji należy zatem do rządu, który może przygotować 

nowy projekt ustawy.  
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CO TO OZNACZA  

DLA PŁATNIKÓW? 

W związku nadzwyczaj szybkim działaniem ustawodawcy nowelizacja miała 

wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,  

jednak dzięki wyrokowi TK, nie będzie miało to miejsca 



OCENA WYROKU. 

Chociaż Trybunał nie zabezpieczył ostatecznie sytuacji 

płatników składek, to środowy wyrok należy ocenić 

pozytywnie. Bowiem dzięki zablokowaniu wejścia w życie 

zmian z dniem 1 stycznia 2019 r., TK zapewnił płatnikom czas 

niezbędny do przygotowania się do ewentualnego 

wprowadzenia niekorzystnych zmian. W razie ponownego 

podjęcia prac nad projektem dotyczącym zniesienia limitów 

składek, płatnicy będą mogli podjąć odpowiednie działania    

w celu zabezpieczenia swoich interesów.  
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Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy materiał  

jako informacyjny  i nie mający charakteru  

opinii lub porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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