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W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 1 kwietnia br. w sprawie osób, którym skończyły 

się okresowe renty, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

W dniu 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
1
 (uchwalonej wskutek przedłożenia 

rządowego). Na mocy przepisów tej ustawy
2
, w określonych sytuacjach, następuje 

wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji (na okres trzech miesięcy, po upływie okresu, na jaki orzeczenia te zostały 

wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS).  

W związku z tym wydłużone zostanie również prawo do świadczeń uzależnionych od 

niezdolności do pracy (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy) lub od niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, jeżeli osoba uprawniona złożyła (lub złoży) wniosek o ustalenie 

uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. 

Wydłużenie ważności dotyczy orzeczeń wydanych na czas określony, których 

ważność upłynęła lub upływa:  

 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od dnia 14 marca 2020 r. 

do dnia 19 marca 2020 r.), 

 w okresie obowiązywania stanu epidemii (od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania) 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

                                                 
1
 Dz. U. z 2020 r. poz. 568. 

2
 Zob. art. 1 zm. 14, którym dodano w ustawie zmienianej z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), 

nowy art. 15zc. 

 



 2 

 w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wydłuża się również  ważność 

wymienionych wyżej orzeczeń, których termin ważności upłynął przed ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego, tj. przed dniem 14 marca 2020 r., o ile nowe orzeczenie, które jest 

podstawą do wydania decyzji w sprawie prawa do świadczenia na dalszy okres, nie zostało 

wydane przed dniem 31 marca 2020 r. 

Podkreślenia wymaga, że organy rentowe nie będą wydawały żadnej decyzji w sprawie 

przedłużenia prawa do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od 

niezdolności do samodzielnej egzystencji w przypadku wydłużenia ważności orzeczenia 

(wydłużenie bowiem następuje z mocy prawa).  

W przypadku przedłużenia prawa do konkretnego świadczenia osobie uprawnionej na 

mocy ww. ustawy, świadczenia to będzie wypłacane w dotychczasowym terminie wypłaty. 

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono również rozwiązanie
3
, które umożliwia 

Radzie Ministrów dalsze wydłużenie okresów ważności orzeczeń. Będzie to zależało od 

okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (stanu epidemii) oraz skutków, które 

ten stan wywoła. W przypadku dokonania takiego wydłużenia, wydłuży się również prawo do 

świadczeń przyznanych na podstawie tych orzeczeń. 

Zaznaczyć także trzeba, że wnioski zgłoszone do organów rentowych o ustalenie 

dalszego prawa do świadczeń, które zależą  od stwierdzenia niezdolności do pracy lub od 

niezdolności do samodzielnej egzystencji na dalszy okres, zostaną załatwione przez ZUS. 

Niezależnie od wydłużenia ważności orzeczenia na podstawie ustawy z dnia 31 marca  

2020 r., organy rentowe będą kierowały osoby zainteresowane na badanie do lekarza 

orzecznika ZUS w celu ustalenia dalszego istnienia niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji. Jeśli organ rentowy uzna, że konieczne jest badanie, wyznaczy je  

w czasie, w którym możliwe będzie przeprowadzenie takiego badania. 

Orzeczenie o dalszym istnieniu niezdolności do pracy lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, będzie podstawą do ustalenia prawa do świadczenia, które zależy 

od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na dalszy 

okres, po upływie okresu przedłużenia prawa do świadczenia z mocy ustawy z dnia 31 marca  

2020 r. Jeśli w wyniku takiego orzeczenia okaże się, że prawo do świadczenia w wydłużonym 

okresie przysługiwało w wyższej wysokości (np. w wyniku stwierdzenia całkowitej 

niezdolności do pracy zamiast częściowej niezdolności do pracy), ZUS wypłaci odpowiednie 

                                                 
3
 Art. 15zc ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… 
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wyrównanie świadczenia. Jeśli jednak lekarz orzecznik ZUS lub Komisja Lekarska ZUS nie 

stwierdzi dalszego istnienia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, prawo do świadczenia ustanie od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po 

miesiącu, do którego nastąpiło wydłużenie ważności orzeczenia na podstawie ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. W tych sytuacjach organy rentowe wydadzą decyzję w sprawie dalszego 

prawa do świadczeń, które zależą od stwierdzenia niezdolności do pracy lub od niezdolności 

do samodzielnej egzystencji. 

Z poważaniem 

 

      MINISTER 

 

     z up.  Stanisław Szwed  

                   Sekretarz Stanu 

     /-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 


