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Dotyczy: pisma w sprawie obowiązywania art. 31zd ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (znak: sprawy: III.7060.438.2022.AS) 

 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

w odpowiedzi na pismo w sprawie obowiązywania art. 31zd 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. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.  

Przepis art. 31zd ww. ustawy stosuje się jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty 

świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypada w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich 

odwołaniu. 

Biorąc pod uwagę, że nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego oraz  przedmiotowy 

przepis nie został uchylony przez inną ustawę, zwolnienie ZUS z wypłaty odsetek za 

opóźnienia nadal obowiązuje. 

Projekt ustawy 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 (wpisany pod 

numerem UD368), który dotyczył zmian w zakresie powołanego powyżej art. 31zd, nie 

będzie kontynuowany w kształcie przesłanym do uzgodnień.  
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W ww. projekcie zrezygnowano ze wszystkim zmian w zakresie ustawy z dnia 2 marca  

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Skutkiem powyższych zmian jest aktualizacja wpisu do wykazu 

prac legislacyjnych Rady Ministrów – obecna nazwa projektu wpisanego pod numerem 

UD368: projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

Z wyrazami szacunku 

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed 

Sekretarz Stanu 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 
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