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PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE  

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

W uaktualnionej wersji Wieloletniego Planu Finansowego 

Państwa przyjętego na lata 2019 – 2022, opublikowanej 

przez Ministerstwo Finansów zasygnalizowano wprowadzenie 

zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Nowelizacja zakładać ma m.in.  zniesienie górnego limitu składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co w sposób znaczący 

dotknęłoby zarówno najlepiej zarabiających, jak również 

zatrudniających ich przedsiębiorców.  

 

Do tej pory ustawową granicą stanowiła 30-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia, a jej przekroczenie oznaczało brak obowiązku 

odprowadzania składek. Zgodnie z planowaną zmianą,  składka na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma być odprowadzana od całości 

przychodu, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia 

chorobowego i wypadkowego. Dotyka to w sposób znaczący 

budżetów najlepiej zarabiających, a także ich pracodawców. 

 

 

 

 

 

 

 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana 

od całości przychodu. Analogicznie, jak w przypadku ubezpieczenia 

chorobowego i wypadkowego. Obecnie, roczna podstawa wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku 

kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty określonej w art. 19 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 

1998 r. Po osiągnięciu takiego przychodu składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie są opłacane. 

Po wejściu w życie przepisów składki będą opłacane od całości 

przychodu przez cały rok. Zobowiązanym do ich opłacenia będzie 

pracodawca. 
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CO TO OZNACZA DLA PŁATNIKÓW? 

Wejście w życie - planowane 1 stycznia 2020 r. 



DZIAŁANIA PŁATNIKA 
Dotychczas nie został zaprezentowany projekt ustawy, 

należy się jednak spodziewać, iż w zależności od wyników 

wyborów, zostanie od zaprezentowany i procedowany pod 

koniec 2019r. Tym samym płatnicy mają niewiele czasu na  

przygotowanie się do ewentualnego wprowadzenia 

niekorzystnych zmian. Zakładając, iż wskazany w planie 

moment wejścia w życie się nie zmieni, należy już 

rozpocząć prace nad wdrożeniem odpowiednich działań     

w firmach, których zmiana będzie dotyczyć.  
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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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