
Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg na 
przedłużające się postępowanie w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do 
pracy. 

Sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku podejmowania przez 
Prezesa Zakładu czynności wynikających z art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227 ze zm.), związanych z nadzorem nad wykonywaniem orzecznictwa 
o niezdolności do pracy. Z analizy skarg z tego zakresu wynika, że postępowanie 
w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia rentowego toczy się 
w takich przypadkach przez cztery, a nawet więcej miesięcy. 

Należy zauważyć, że co do zasady niewydanie decyzji w ciągu 60 dni od 
rozpoczęcia postępowania należy uznać za przewlekłość w działaniu organu. Wynika to 
z regulacji zawartych w art. 35 § 3 k.p.a., przewidującego dwumiesięczny termin na 
załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 ze zm.), wskazującego na możliwość złożenia odwołania do sądu w razie 
niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy oraz art. 4779 § 4 k.p.c, który daje podstawę 
do wniesienia odwołania w każdym czasie, jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji 
w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany. 

Trzeba także podkreślić, że w okresie toczącego się postępowania o przyznanie 
świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy osoba zainteresowana, a także 
często pozostający na jej utrzymaniu członkowie rodziny, zostają przejściowo 
pozbawieni dochodu w postaci tego świadczenia, stanowiącego często podstawowe 
źródło utrzymania. Z poczynionych obserwacji wynika także, że w ostatnim okresie 
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zwiększyła się ilość spraw przekazywanych do rozpatrzenia komisji lekarskiej na tle 
stwierdzonej przez Prezesa Zakładu w trybie nadzoru wadliwości orzeczenia lekarza 
orzecznika lub komisji lekarskiej. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 
ze zm.), uprzejmie proszę Pana Prezesa o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


