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Szanowny Pan  
Mateusz Morawiecki  
 
Prezes Rady Ministrów  
 
 
Dotyczy: Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce dotyczące projektu ustawy 
budżetowej na rok 2020 w kontekście planowanego zniesienia limitu składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe (tzw. limit składek na ZUS)  
 
 
Szanowny Panie Premierze,  
 
 
W związku ze wskazaniem w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, że na dochody budżetowe 
będą miały wpływ zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych związane ze zniesieniem ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Amerykańska Izba 
Handlowa w Polsce („AmCham”) apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o utrzymanie 
obowiązującego od ponad 20 lat przepisu art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 
dotyczącego limitu składek na ZUS. 
 
Nasz apel zgłaszamy w imieniu 340 firm członkowskich AmCham-u, które w Polsce 
zainwestowały około 130 mld złotych i zatrudniają ponad 220 tysięcy osób, głównie na podstawie 
umów o pracę, stanowiąc tym samym największą grupę płatników składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. Propozycje likwidacji limitu składek na ZUS są dla tych firm oraz ich 
pracowników szczególnie niepokojące i jako AmCham wielokrotnie przedstawialiśmy stanowiska na 
ten temat podczas prac nad projektem ustawy z 2017 r.2, w którym zniesienie limitu składek na ZUS 
było zaproponowane, apelując o wypracowanie rozwiązań wzmacniających konkurencyjność 
polskiego rynku pracy.  
 
Aby nasze firmy nadal inwestowały i reinwestowały w naszym kraju, tworząc jednocześnie dobrze 
płatne miejsca pracy, potrzebują stabilnego otoczenia prawnego, wsparcia dla innowacyjnych 
inwestycji i branż nowoczesnych technologii, a co za tym idzie konkurencyjnych warunków do 
zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach i masowego tworzenia wysokopłatnych 
miejsc pracy. Niestety zniesienie limitu składek na ZUS nie wychodzi tym potrzebom naprzeciw, wręcz 
przeciwnie: uderza w wykwalifikowanych pracowników brakujących już na polskim rynku pracy, 
blokuje rozwój inwestycji i planowane przez inwestorów zagranicznych reinwestycje, a także 
odbija się negatywnie na atrakcyjności pracodawców w Polsce. Już teraz kilka firm członkowskich 
AmCham zdecydowało o wstrzymaniu realizacji swoich nowych przedsięwzięć planowanych wcześniej 
w Polsce, dzięki którym miało powstać kilka tysięcy nowych miejsc pracy. Uzasadnieniem ich decyzji 
jest brak przewidywalności prawnej – inwestorom zagranicznym w globalnych strukturach trudno jest 
zrozumieć sytuację, w której propozycje zmian prawnych podnoszące znacząco koszty pracy, 
zablokowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, po niespełna kilku miesiącach znowu bez 
jakichkolwiek konsultacji społecznych pojawiają się w polskiej legislacji. 
 
 
 
 

                                                           
1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązująca w polskim systemie prawnym od 
1 stycznia 2019 r.  
2 Projekt ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 
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Skutki zniesienia limitu na ZUS odczują pracownicy, którzy zgodnie z danymi na rok 2019 osiągają 
dochód powyżej 11.912,50 brutto zł miesięcznie, a także ich pracodawcy. Są to wynagrodzenia w 
firmach AmCham powszechne, które dotyczą zarówno kadry zarządzającej, jak i klasy średniej, 
specjalistów i średniego poziomu managerów pracujących na umowach o pracę. Z informacji 
uzyskanych przez AmCham wynika, że zniesienie limitu ZUS dotknie w szczególności firmy i 
pracowników sektorów nowych technologii, zawansowanych procesów biznesowych, farmacji, 
lotniczego czy finansowego. W poszczególnych firmach amerykańskich zniesienie limitu ZUS obejmie 
w przypadku działalności badawczo-rozwojowej nawet 100 % pracowników.  
 
Przykładowo na skutek zniesienia limitu ZUS koszty firmy zatrudniającej tysiąc specjalistów ze średnią 
pensją 15 000 zł brutto wzrosną o 11 mln zł rocznie (ok. 7%), przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia netto pracowników. 
 
Kolejny przykład jak w praktyce zadziała zniesienie limitu składek na ZUS przekazał nam największy 
pracodawca w powiecie, zakład produkcyjny naszej firmy członkowskiej znajdujący się w małej 
miejscowości. Zniesienie limitu składek na ZUS dotknie tam ok. 35 % pracowników, generując 
dodatkowy koszt po stronie pracodawcy na poziomie ok. 750 tys. zł rocznie. Zrekompensowanie 
pracownikom spadku ich dochodu netto, to kolejne 750 tys. złotych, co w praktyce może okazać się 
niemożliwe i spowoduje nawet zwolnienia pracowników.  
 
Te dane mówią same za siebie. Nie mamy żadnych wątpliwości, że zniesienie limitu składek na ZUS 
będzie miało negatywne skutki biznesowe, nakładając się jednocześnie na trudną sytuację na 
rynku pracy, gdzie brakuje wysoko wykwalifikowanej kadry, a w rezultacie stając się kolejną 
barierą rozwojową dla polskiej gospodarki. 
 
Zniesienie limitu składek na ZUS doprowadzi również do obniżenia konkurencyjności Polski na tle 
innych krajów nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Utworzenie wysokiej jakości 
miejsca pracy w Polsce będzie kosztowało polskiego pracodawcę więcej, niż podobne utworzone w 
pobliskich krajach o podobnym poziomie rozwoju jak np. Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia a także 
Wielka Brytania czy Hiszpania. Wprowadzenie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych 
spowoduje, że inwestorzy w tym amerykańscy działający w Polsce zrewidują swoją dotychczasową 
politykę zatrudniania, przenosząc stanowiska wymagające wysokich kompetencji na bardziej 
konkurencyjne rynki.  
 
Niezależnie od działań pracodawców, które będą podjęte na skutek zniesienia limitu składek na ZUS i 
konieczności pokrycia większych kosztów prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej, sami 
pracownicy będą wybierać jako miejsca do życia i pracy inne kraje niż Polska, gdyż zniesienie 
limitu składek na ZUS znacząco obniży ich wynagrodzenia netto. Będzie to również motywacja do 
samozatrudnienia i działalności gospodarczej, co da efekt odwrotny od zakładanego w projekcie 
ustawy budżetowej.  
 
Co więcej, zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszy tylko 
czasowo deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), ale w przyszłości znacznie bardziej go 
obciąży, pogłębiając nierównowagę dochodów i wydatków FUS. W tym miejscu chcielibyśmy 
przypomnieć, że Rada Nadzorcza ZUS skrytykowała ustawę z 2017 r. dotyczącą zniesienia górnego 
limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  

Zniesienie limitu składek na ZUS stoi w sprzeczności ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, 
przyjętą przez Radę Ministrów na początku 2016 r., postulującą w szczególności rozwój gospodarczy 
oparty na tworzeniu miejsc pracy w innowacyjnych sektorach o dużej wartości dodanej. Chodzi tu m.in. 
o miejsca pracy w centrach badawczo-rozwojowych, IT, zaawansowanych usługach i miejsca, które w 
największym stopniu pracują na rozwój polskiej gospodarki, i w których ogromny wkład mają 
amerykańscy inwestorzy, a które najdotkliwiej – po stronie zarówno pracodawcy, jak i pracownika – 
odczują zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.   
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W trosce z zapewnienie ciągłości rozwoju gospodarczego Polski apelujemy o utrzymanie limitu 
składek na ZUS. Zniesienie limitu składek na ZUS spowoduje negatywne skutki dla polskiego rynku 
pracy, pracowników pracujących w Polsce i polskiej gospodarki, a także przeczy celom Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju.  
 
Jako przedstawiciele większości inwestorów zagranicznych w Polsce, którzy od lat inwestują oraz 
tworzą tu miejsca pracy, mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany, a przedstawione powyżej 
uwagi przyczynią się do wycofania z planów zniesienia limitu ZUS. Apelujemy o podjęcie rzetelnych 
konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników, oraz wypracowanie rozwiązań 
wspierających rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki.  
 
 
Z poważaniem, 
 

 
 
Tony Housh  
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******** 

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 

reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 

inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 

wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego. 
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