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Stanisław KARCZEWSKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 27. posiedzeniu w dniu 6 października 2016 r. ustawę

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 6 października 2016 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i 1579) w art. 84 po ust. 7 dodaje się ust.
7a w brzmieniu:
„7a. W przypadku osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, decyzji, o
której mowa w ust. 7, nie wydaje się później niż w terminie 5 lat od ostatniego
dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.”.
Art. 2. 1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organ rentowy nie wydaje
osobie, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, decyzji
ustalającej kwoty nienależnie pobranych przez nią świadczeń oraz kwoty odsetek i
kosztów upomnienia, jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano, upłynął
termin, o którym mowa w art. 84 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone
wydaniem decyzji podlegają umorzeniu.
3. Przepis art. 84 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą stosuje się do rozpoznania odwołań od decyzji ustalających kwoty
nienależnie pobranych świadczeń oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia
wniesionych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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