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Opinia do ustawy o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 6 października br. ustawa nowelizująca ustawę z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 963, 

z późn. zm.) wprowadza ograniczenie czasowe wydawania przez organ rentowy decyzji 

ustalającej wysokość kwoty nienależnie pobranego świadczenia. Obowiązujący art. 84 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczący obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia z ubezpieczeń społecznych, stanowi, że organ rentowy nie może 

żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń za okres dłuższy niż ostatnie 

12 miesięcy, jeżeli pobierający świadczenie zawiadomił organ wypłacający o okolicznościach 

powodujących ustanie prawa albo wstrzymanie wypłaty świadczenia, a pomimo to nadal 

świadczenie wypłacano, w pozostałych natomiast przypadkach – za okres dłuższy niż 3 lata. 

A więc ustalony przepisami okres, za który można żądać zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia wynosi 3 lata od ostatniej wypłaty. W art. 84 nie określono jednak czasu, po 

którego upływie ZUS nie może zażądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. W art. 84 

w ust. 7 ustawodawca wskazuje wprawdzie 10–letni okres przedawnienia dla dochodzenia 

roszczeń, przy czym bieg tego terminu liczy się od uprawomocnienia się decyzji ustalającej 

należność. Niniejsza nowelizacja przesądza o terminowości wydania decyzji o zwrocie 

nienależnego świadczenia z ubezpieczeń społecznych, kładąc kres poglądowi 

o nieograniczeniu organu rentowego żadnym terminem przedawnienia dla wydania tej 

decyzji. Decyzja o obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia nie może być wydana po 

upływie pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. 

Skutkiem przyjęcia nowelizacji jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie ustalania 

i zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń i wyeliminowanie stanu niepewności prawa, 

szczególnie  po stronie ubezpieczonych. 
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Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawarty 

w druku nr 803 wpłynął do Sejmu 1 sierpnia 2016 r. Pierwsze czytanie odbyło się 

29 września 2016 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja dokonała 

nieznacznych zmian w projekcie (uściślenie gramatyczne).  

Drugie czytanie projektu przeprowadzono na 27. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie 

wniesiono poprawek, niezwłocznie odbyło się drugie czytanie  na tym samym posiedzeniu 

Sejmu. 

Ustawa została przyjęta 6 października 2016 r., 430 głosami za, przy jednym 

wstrzymującym się, nikt nie był przeciwny. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa zawiera przepis przejściowy, który stanowi o niewydawaniu decyzji ustalającej 

należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli minęło 5 lat od ostatniego dnia 

okresu za który pobierano świadczenie nienależne (umorzenie wszczętych i niezakończonych 

postępowań, ustawą objęto także sytuację osób, co do których decyzja została wydana, ale 

wniesiono odwołanie, które nie zostało rozpatrzone przed wejściem w życia nowelizacji). 

W uzasadnieniu podkreślono cel przyjęcia tej ustawy, jakim jest ochrona pewności 

i stabilności porządku prawnego oraz realizację zasady ochrony zaufania obywateli do 

państwa i stanowionego przez nie prawa. Wskazano na komplementarność proponowanego 

uregulowania z art. 84 ust. 7. Nowelizacja stanowi więc uregulowanie problemu, eliminując 

możliwość zaistnienia sytuacji, która stała się bezpośrednim powodem do podjęcia prac 

legislacyjnych (pytanie prawne sądu rejonowego do Trybunału Konstytucyjnego w związku 

z decyzją o zwrocie nienależnego świadczenia rehabilitacyjnego bez względu na czas, jaki 

upłynął od pobrania świadczenia, tj. po upływie 15 lat, por. orzeczenie TK sygn. akt 

P 131/15). 

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych.  

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


