
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

 
 

Materiał porównawczy 

do projektu ustawy 

 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 192 S) 

 
 
USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

 
Art. 83a. 

[1. Prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną Zakładu ulega ponownemu 
ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się 
decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed 
wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na to prawo lub zobowiązanie. 

2. Decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego 
sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione, na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. 

3. W sprawach rozstrzygniętych orzeczeniem właściwego sądu Zakład, na podstawie 
dowodów lub okoliczności, o których mowa w ust. 1: 

1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo lub określającą 
zobowiązanie, jeśli jest to korzystne dla zainteresowanego; 

2) występuje do właściwego sądu z wnioskiem o wznowienie postępowania przed tym 
organem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, że 
prawo nie istnieje lub zobowiązanie jest wyższe niż określone w decyzji.] 

<1. Decyzja ostateczna Zakładu, od której nie zostało wniesione odwołanie do 
właściwego sądu, może zostać wzruszona przez Zakład na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

2. Od decyzji wydanych na podstawie ust. 1 przysługuje odwołanie do właściwego sądu. 
Przepisy art. 83 ust. 2, 3 i 5–7 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy istnieje podstawa wzruszenia decyzji ostatecznej, a sprawa została 
rozstrzygnięta orzeczeniem sądu, Zakład: 

1) wydaje nową decyzję, w której ustala prawo lub określa zobowiązanie, jeżeli 
jest to korzystne dla osoby zainteresowanej; 

2) występuje do właściwego sądu ze skargą o wznowienie postępowania na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli 
prawo nie istnieje lub zobowiązanie jest wyższe niż określone w decyzji.> 
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4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w postępowaniu o ustalenie uprawnień do 
emerytur i rent i ich wysokości. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) 

 
Art. 36. 

1. Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach: 
1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności 

z tytułu składek na ubezpieczenie; 
1a)  zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania 

składki, o której mowa w art. 17 ust. 2; 
1b)  stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa 

w art. 17 ust. 4; 
2) (uchylony); 

2a) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej; 
3) ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia i ich indywidualnego 

wymiaru; 
4) zawieszenia prawa do świadczeń; 
5) zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń oraz wznowienia zawieszonej lub 

wstrzymanej wypłaty; 
6) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; 
7) przyznania odsetek za opóźnienie w wypłacie świadczeń; 
8) potrącenia składek na ubezpieczenie lub innych należności ze świadczeń z 

ubezpieczenia; 
9) wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 

1a; 
10) o których mowa w art. 41a i 55. 

1a. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Prezes Kasy wydaje w sprawach spornych. 
2. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 

1, pracowników Kasy. Ponadto Prezes Kasy i Prezes Zakładu mogą postanowić, że 
określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia Prezesa Kasy, przez pracowników 
Zakładu. 

3. Od decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, a także w przypadku 
niewydania decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach i na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
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4. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji ustalającej podleganie ubezpieczeniu i 
obowiązek opłacania należności z tytułu składek na to ubezpieczenie nie wstrzymuje 
wykonania tej decyzji. 

 
<Art. 36a. 

1. Decyzja ostateczna Prezesa Kasy, od której nie zostało wniesione odwołanie do 
właściwego sądu, może zostać wzruszona przez Prezesa Kasy na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz w przypadku określonym w art. 44 ust. 2. 

2. Do decyzji wydanych na podstawie ust. 1 przepis art. 36 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

3. W przypadku gdy istnieje podstawa wzruszenia decyzji Prezesa Kasy, a sprawa 
została rozstrzygnięta orzeczeniem sądu, Prezes Kasy: 

1) wydaje nową decyzję, w której ustala prawo lub określa zobowiązanie, jeżeli 
jest to korzystne dla osoby zainteresowanej; 

2) występuje do właściwego sądu ze skargą o wznowienie postępowania na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli 
prawo nie istnieje lub zobowiązanie jest wyższe niż określone w decyzji.> 

 
Art. 44. 

1. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej albo 
innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. 

[2. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia lub ich wysokość ustala się ponownie, na wniosek 
osoby zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną 
przedstawione nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności, mające wpływ na prawo 
do świadczeń lub ich wysokość.] 

<2. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia lub ich wysokość ustala się ponownie na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu w terminie 3 lat od dnia doręczenia 
decyzji, jeżeli wydanie decyzji w sprawie świadczenia nastąpiło na skutek błędu 
organu rentowego, przy czym ustalenie takie nie może nastąpić wówczas, jeżeli 
wiązałoby się z negatywnymi skutkami dla osoby zainteresowanej ze względu na 
wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności.> 

3. Zmiany w indywidualnym wymiarze świadczeń z ubezpieczenia, wynikające ze zmian w 
przepisach prawa, ustala się z urzędu. 

4. Zawieszenie prawa do świadczeń oraz zawieszenie lub wstrzymanie ich wypłaty stosuje 
się z urzędu. 

5. Wznowienie zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty świadczenia bądź jego części 
następuje na wniosek. 
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USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY 

ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) 

 
[Art. 32. 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokość 
ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po 
uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione istotne dla sprawy 
nowe okoliczności faktyczne albo ujawnione nowe dowody, istniejące w dniu wydania 
decyzji, nieznane organowi, a mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość. 

2. Decyzje ostateczne, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, 
mogą być z urzędu przez wojskowy organ emerytalny zmienione, uchylone lub 
unieważnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

3. W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu, wojskowy organ emerytalny 
lub osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego mogą wystąpić do właściwego sądu 
z wnioskiem o wznowienie postępowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 

4. Jeżeli przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego przewidują wydanie postanowienia kończącego postępowanie w 
sprawie, wojskowy organ emerytalny w tych przypadkach wydaje decyzję.] 

<Art. 32. 
1. Decyzja organu emerytalnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 

pieniężnego z zaopatrzenia emerytalnego lub jego wysokości ulega zmianie na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli zostaną przedstawione nowe 
dowody lub ujawnione nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do 
zaopatrzenia lub wysokość świadczenia pieniężnego. 

2. Organ emerytalny z urzędu uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 
1) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; 
2) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne okazały się fałszywe; 
3) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu 

emerytalnego przez osobę pobierającą świadczenie; 
4) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie, które zostało 

następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; 
5) decyzja została wydana z naruszeniem przepisów ustawy, w tym na skutek 

błędu organu emerytalnego lub na podstawie błędnie wystawionych 
dokumentów innego organu. 

3. Z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 decyzja może być uchylona również przed 
stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem 
sądu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, 
a uchylenie decyzji jest niezbędne dla uniknięcia poważnej szkody dla interesu 
społecznego. 
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4. Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 można uchylić decyzję także w przypadku, 
gdy postępowanie przed sądem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z 
innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej 
wydania upłynął okres: 

1) 10 lat – w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1–3; 
2) 5 lat – w przypadku określonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 4; 
3) 3 lat – w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5. 

6. O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w 
ust. 1, organ emerytalny zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. 

7. Zmiana lub uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji 
organu emerytalnego. Przepisy art. 31 ust. 2 i ust. 3a–5 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadkach, o których mowa ust. 2 pkt 4 i 5, po uprawomocnieniu się decyzji o 
uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1, albo gdy decyzja o uchyleniu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna na skutek niewniesienia odwołania, organ 
emerytalny przekazuje z urzędu sprawę do rozpatrzenia w trybie art. 8, jeżeli 
uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, wiąże się z negatywnymi skutkami dla 
zainteresowanego ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne szczególne 
okoliczności.> 

 

 

USTAWA z dnia 18 lutego 1994 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM 

FUNKCJONARIUSZY POLICJI, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, 

AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY 

WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, 

STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY 

POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, 

z późn. zm.) 

[Art. 33. 
Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokość ulega 
ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu, jeżeli po 
uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie zostaną przedstawione nowe dowody lub 
ujawnione nowe okoliczności, które mają wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość.] 

<Art. 33. 
1. Decyzja organu emerytalnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 

pieniężnego z zaopatrzenia emerytalnego lub jego wysokości ulega zmianie na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli zostaną przedstawione nowe 
dowody lub ujawnione nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do 
zaopatrzenia lub wysokość świadczenia pieniężnego. 

2. Organ emerytalny z urzędu uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 
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1) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; 
2) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne okazały się fałszywe; 
3) decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu 

emerytalnego przez osobę pobierającą świadczenie; 
4) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie, które zostało 

następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; 
5) decyzja została wydana z naruszeniem przepisów ustawy, w tym na skutek 

błędu organu emerytalnego lub na podstawie błędnie wystawionych 
dokumentów innego organu. 

3. Z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 decyzja może być uchylona również przed 
stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem 
sądu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, 
a uchylenie decyzji jest niezbędne dla uniknięcia poważnej szkody dla interesu 
społecznego. 

4. Z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 można uchylić decyzję także w przypadku, 
gdy postępowanie przed sądem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z 
innych przyczyn określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej 
wydania upłynął okres: 

1) 10 lat – w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1–3; 
2) 5 lat – w przypadku określonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 4; 
3) 3 lat – w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5. 

6. O wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie uchylenia decyzji, o której mowa w 
ust. 1, organ emerytalny zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną. 

7. Zmiana lub uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji 
organu emerytalnego. Przepisy art. 32 ust. 2 i ust. 3a–5 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadkach, o których mowa ust. 2 pkt 4 i 5, po uprawomocnieniu się decyzji o 
uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 1, albo gdy decyzja o uchyleniu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna na skutek niewniesienia odwołania, organ 
emerytalny przekazuje z urzędu sprawę do rozpatrzenia w trybie art. 8, jeżeli 
uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, wiąże się z negatywnymi skutkami dla 
zainteresowanego ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne szczególne 
okoliczności.> 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) 

 
Art. 114. 

[1. Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie 
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świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed 
wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość.] 

<1. Prawomocna decyzja, od której nie wniesiono odwołania do sądu, może zostać 
wzruszona przez organ rentowy na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
w przypadku określonym w ust. 4. Przepis art. 83 ust. 2, 3, 5–7 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.> 

1a.  (utracił moc). 
[2. Jeżeli prawo do świadczeń lub ich wysokość ustalono orzeczeniem organu 

odwoławczego, organ rentowy na podstawie dowodów lub okoliczności, o których mowa 
w ust. 1: 

1) wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczeń lub 
podwyższającą ich wysokość; 

2) występuje do organu odwoławczego z wnioskiem o wznowienie postępowania przed 
tym organem, gdy z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okoliczności wynika, 
że prawo do świadczeń nie istnieje lub że świadczenia przysługują w niższej 
wysokości; z wnioskiem tym organ rentowy może wystąpić w każdym czasie; 

3) wstrzymuje wypłatę świadczeń w całości lub części, jeżeli emeryt lub rencista 
korzystał ze świadczeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznań albo w 
innych wypadkach złej woli.] 

<2. W przypadku gdy istnieje podstawa wzruszenia decyzji prawomocnej, a sprawa 
została rozstrzygnięta orzeczeniem organu odwoławczego, organ rentowy: 

1) wydaje nową decyzję, w której ustala prawo do świadczeń lub podwyższa ich 
wysokość; 

2) występuje do organu odwoławczego ze skargą o wznowienie postępowania na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli 
prawo do świadczeń nie istnieje lub świadczenia przysługują w niższej 
wysokości; 

3) wstrzymuje wypłatę świadczeń w całości lub części, jeżeli emeryt lub rencista 
korzystał ze świadczeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznań 
albo w innych wypadkach złej woli.> 

<3. Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują wydanie 
postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, organ rentowy wydaje w tych 
przypadkach decyzję. 

4. Prawo do świadczenia lub jego wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek 
osoby zainteresowanej lub z urzędu w terminie 3 lat od dnia doręczenia decyzji, 
jeżeli wydanie decyzji w sprawie świadczenia nastąpiło na skutek błędu organu 
rentowego, przy czym ustalenie takie nie może nastąpić wówczas, jeżeli wiązałoby 
się z negatywnymi skutkami dla osoby zainteresowanej ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub inne szczególne okoliczności.> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiany 

Art. 175. 
1. Ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do przekazywania Zakładowi, w 

terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy, dokumentacji umożliwiającej ustalenie 
kapitału początkowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Przepisy art. 115 ust. 1-
3, art. 116 ust. 5, art. 117, 121, 122 ust. 1, art. 123, 124 i 125 stosuje się odpowiednio. 

1a. Płatnicy składek są zobowiązani do skompletowania dokumentacji umożliwiającej 
ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych, za których przekazują do Zakładu 
imienne raporty miesięczne, a następnie przekazania tej dokumentacji na żądanie organu 
rentowego i w terminie wyznaczonym przez ten organ. 

2. Dla osób, które nie pozostają w ubezpieczeniu, kapitał początkowy ustala się na ich 
udokumentowany wniosek. 

3. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego. Organ 
rentowy wydaje decyzję w sprawie kapitału początkowego w terminie do dnia 31 grudnia 
2006 r. Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki 
odwoławcze określone w odrębnych przepisach. 

[4. Ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego następuje w okolicznościach 
określonych w art. 114.] 

<4. Ponowne ustalenie kapitału początkowego następuje, jeżeli zostaną ujawnione 
nowe okoliczności faktyczne lub przedstawione nowe dowody, nieznane organowi 
rentowemu, mające wpływ na wysokość tego kapitału.> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy Zakładu z ubezpieczonymi i płatnikami 
składek w zakresie ustalania kapitału początkowego. 

 


