
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU PRAWA  

DO ŚWIADCZEŃ UZALEŻNIONYCH OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
 

Nowe regulacje wprowadzone do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.), dotyczą między innymi: 

    -  ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych  na czas określony, 

    -  przedłużania prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.  

 

1. Zgodnie z art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                          

i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych, orzeczenie o niepełnosprawności  albo 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  wydane na czas określony na podstawie  ustawy z dnia 27 sierpnia  1997 r. o rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych , którego ważność: 

 

- upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego 

wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu     

   zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej  niż do dnia  wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,  

- upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia  od dnia odwołania  stanu 

zagrożenia epidemicznego lub  stanu  epidemii, jednak nie dłużej niż  do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 

orzeczenia o  stopniu niepełnosprawności.  

 

2. Zgodnie z art. 15zc powołanej wyżej ustawy orzeczenia o częściowej czy całkowitej  niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności   

do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji  czy niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na czas określony na podstawie 

odrębnych przepisów przez organy emerytalno – rentowe np. KRUS czy ZUS, których ważność upływa w okresie  obowiązywania  stanu 
zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii tj. od dnia 14 marca 2020 r., albo w okresie  30 dni następujących po ich odwołaniu, 

zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie  

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

 

Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności następuje  z mocy prawa,  oznacza to, że organy właściwe przedłużają prawo do świadczeń 

uzależnionych od niepełnosprawności tj. świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,                                 

na podstawie orzeczeń, które znajdują się  już w aktach sprawy, nie dłużej jednak, niż do dnia wydania nowego orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Organ wypłacający dotychczas świadczenia celem sprawdzenia zasadności przedłużenia 

okresu obowiązywania decyzji, będzie kontaktować się ze stroną w celu potwierdzenia, że spełnione są warunki do kontynuacji świadczenia i 

jest ona zainteresowana wydłużeniem okresu jego przyznania.  

   

Zmiana okresu obowiązywania decyzji, nie wiąże się z koniecznością złożenia przez stronę nowego wniosku w tej sprawie. Kolejny/nowy 

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń będzie wymagany w sytuacji uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności.  


