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Streszczenie: 
W wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zasad ustalania podstaw wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich 
pracodawców orzeczono niekonstytucyjność dotychczasowej interpretacji przepisów przez 
organy rentowe opierające się na rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
1  grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Trybunał stwierdził, iż możliwe w rozporządzeniu 
wyłączenia z podstawy wymiaru składek „niektórych rodzajów przychodów” nie daje 
uprawnień Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do modyfikacji podstawy wymiaru składek. 
 
Abstract: 
The judgment of the Constitutional Court with regard to the rules for determining the basis of 
contributions to the social insurence for workers abroad with Polish employers ruled 
unconstitutional the current interpretation of the rules by the authorities of disability based on 
the regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 18 December 1998. The Court held 
that the possible regulation exemptions from the contribution base “some types of income” does 
not give permission the Social Insurance Institution to modify the contribution base. 
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