
ZNIESIENIE LIMITU 30-KROTNOŚCI

ZMIANA USTAWY 
O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH

WWW.SSW.SOLUTIONS



NOWE PRZEPISY:
 
Nowelizacja znosi ograniczenie maksymalnej rocznej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które aktualnie odpowiada 30-krotności 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 
Zniesienie limitu skutkować będzie znacznym wzrostem wysokości składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które będą rosły wraz ze wzrostem przychodu 
ubezpieczonego bez żadnego górnego limitu.
 
Wyższe składki obciążać będą zarówno pracodawcę jak i pracownika. Brak limitu 
składek skutkować będzie kosztów zatrudnienia po stronie pracodawców gdyż 
część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (19,52%) pokrywana jest przez 
pracodawcę. 
 
W przypadku osób zarabiających miesięcznie więcej niż ok. 11.100 zł brutto zniesienie 
progu podstawy naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie 
jednoznaczne ze spadkiem wynagrodzenia netto.

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sejm przyjął 
ostatecznie nowelizację ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą 
od 1 stycznia 2019 r. ma zostać zniesione 
ograniczenie rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe. Konsekwencją wejścia nowelizacji 
w życie będzie spadek wynagrodzeń netto 
pracowników zarabiających więcej niż  
ok. 11.100 zł brutto miesięcznie. Zmiana 
będzie także skutkowała znaczącym 
wzrostem kosztów zatrudnienia po stronie 
pracodawców.
 

Mimo, że nowelizacja została skierowana 
przez Prezydenta do Trybunału 
Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności 
z Konstytucją trybu jej uchwalenia, pozytywne 
dla ustawy orzeczenie Trybunału oraz wejście 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. są nadal 
bardzo prawdopodobne.

ROCZNE WYNAGRODZENIE 
BRUTTO PRACOWNIKA

OBCIĄŻENIA PO STRONIE 
PRACODAWCY (ZUS)

WZROST OBCIĄŻEŃ PO 
STRONIE PRACODAWCY 

ROCZNIE

240 000 zł ok. 18 000 zł ok. 7 000 zł

Powyższa kalkulacja jest szacunkowa, bazuje na uproszonych założeniach i może odbiegać od kwot 
rzeczywistych w zależności od szczegółowych okoliczności konkretnego przypadku



Jak możemy Państwu pomóc?
Wspólnie z klientem analizujemy kompleksowo strukturę organizacyjną, dotychczasowe formuły 
zatrudnienia i wynagradzania oraz zamierzenia i rzeczywiste procesy występujące w ramach 
biznesu Klienta.

Na tej podstawie opracowujemy najbardziej adekwatne rozwiązania oraz plan ich wdrożenia.

Kompleksowo doradzamy w całym procesie implementacji przyjętych rozwiązań.

SSW Pragmatic Solutions kompleksowo 
doradza przedsiębiorcom w analizie, 
planowaniu i wdrażaniu rozwiązań 
umożliwiających złagodzenie 
negatywnych konsekwencji planowanych 
zmian.

Bezpieczeństwo prawne 
zaproponowanego rozwiązania zależy 
od tego, czy uwzględnia ono specyfikę 
organizacji i funkcjonowania biznesu 
Klienta. Dlatego nasze rozwiązania są 
zawsze skrojone na miarę, dostosowane 
indywidualnie do struktury organizacyjnej 
oraz potrzeb biznesowych Klienta.
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SSW Pragmatic Solutions powstała w 2009 roku, a nasz zespół składa się obecnie z ponad 100 ekspertów. Jesteśmy jedną  

z największych polskich kancelarii. Współpracujemy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz ekspertami finansowymi, 

którzy zdobywali doświadczenie w polskich, a także w międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz firmach 

doradczych wielkiej czwórki.

Dzięki stowarzyszeniu z międzynarodową siecią TAGLaw zrzeszającą niezależne kancelarie prawne na całym świecie, 

zapewniamy naszym klientom doradztwo prawników w 150 biurach w ponad 85 krajach na świecie. Nasze kompetencje 

potwierdzają rekomendacje międzynarodowych rankingów prawniczych takich jak Legal 500, Chambers Europe, IFLR 1000, 

które opierają się wyłącznie na opiniach i rekomendacjach klientów. 


