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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 663) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przyjętej 24 listopada 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zniesienie górnego limitu składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składka na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu.  

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi w tej materii ustawę podstawową 

i dokonane zmiany w art. 19, przesądziły o konieczności nowelizacji jej pozostałych 

przepisów, a także nowelizacji ustaw będących tzw. pragmatykami dla służb mundurowych 

oraz regulujących ich zaopatrzenie emerytalne, a ponadto dostosowaniu legislacyjnym innych 

ustaw jak ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawców, o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uzupełnienia w zakresie wynikającym 

ze zmiany art. 19 ust. 1 ustawy o s. u. s. wymagały ustawy: Prawo o ustroju sądów 

powszechnych i Prawo o prokuraturze. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt (druk nr 1974) wpłynął do Sejmu 31 października 2017 r. Pierwsze 

czytane odbyło się na 51. posiedzeniu Sejmu. W pierwszym czytaniu, 9 listopada 2017 r. 

został złożony wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Za wnioskiem oddano 126 głosów, 256 

przeciw, 4 osoby wstrzymały się. Następnie projekt skierowano do prac w Komisji Polityki 

Społecznej i Rodziny. 
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Sprawozdanie Komisji sporządzone 21 listopada 2017 (druk nr 2004) zawiera jeden 

wniosek mniejszości, dotyczący wcześniejszego wejścia w życie ogłoszenia kwoty 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.  

W trakcie dyskusji podczas drugiego czytania, które odbyło się na 52 pos. Sejmu, 

zgłoszono 7 poprawek i Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny. Poprawki obejmują ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia 

Społecznego i są niezbędne do ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty w związku ze 

zmianami przyjętymi w ustawie o s.u.s., wskaźnika podstawy jej wymiaru, a także 

ponownego jej ustalania. Ponadto rozszerzono uregulowania przepisów przejściowych. 

Komisja rekomendowała przyjęcie 6 poprawek, poprawka zmierzająca do wejścia w życie 

całej ustawy 1 stycznia 2021 r. nie uzyskała akceptacji.  

Sejm przyjął ustawę 24 listopada 2017 r., oddano 226 głosów za, 209 przeciw, przy 4 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

Zważywszy na poważne skutki ustawy, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, 

związane ze zniesieniem górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

budzi zastrzeżenia okres vacatio legis. Wprowadzona zmiana spowoduje daleko idące 

konsekwencje finansowe, społeczne i gospodarcze. Patrząc zaś od strony systemowej 

ubezpieczeń społecznych, można wyrazić obawę, czy ustawa nie wywoła odwrotnego skutku 

niż sam cel ubezpieczenia społecznego – zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego na starość, 

do którego dąży się promując zatrudnienie łączące się z opłacaniem składek. Czy po 

nowelizacji nie nasili się tendencja do preferowania innych form zatrudnienia? Wątpliwości 

powstają także z uwagi na charakter publicznoprawny należności, których ustalenie następuje 

w wyniku procedowania zmiany niemal pod sam koniec roku, podczas gdy proces 

legislacyjny w dniu sporządzania opinii nie został zakończony, a trzeba jeszcze uwzględnić 

konstytucyjny okres przysługujący Prezydentowi na zajęcie stanowiska. 

Zniesienie jednej z istotnych instytucji systemu ubezpieczeń jaką stanowiło 

dotychczasowe ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia stanowi istotną 

zmianę w systemie ubezpieczeń społecznych, wymaga zatem więcej czasu dla stron, których 

dotyczy. W tym stanie rzeczy istnieje konstytucyjna wątpliwość związana ze szczególnie 
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ważnym i niezbędnym dla takich reform odpowiednim okresem vacatio legis. Równie istotne 

wydaje się na gruncie tej nowelizacji poszanowanie zasady zaufania do państwa 

i stanowionego prawa. Zmiana ta bowiem wpływa w sposób niekwestionowalny na warunki 

prowadzenia dotychczasowej działalności pracodawców, dla których niespełna miesiąc 

odnalezienia się w nowej rzeczywistości prawnej i gospodarczej jest dalece niewystarczające, 

a niezbędność wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2018  r. nie jest wystarczająco 

czytelna. Osoby, na które zostają nałożone skutki finansowe (niekorzystne), mogą uznać, że 

w istocie zostały zaskoczone zmianą, której nie mogły oczekiwać pozostając 

w dotychczasowej świadomości prawnej i zaufaniu do ustawodawcy i stanowionego prawa. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


