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w odpowiedzi na oś iadczenie Pana Senatora Roberta Dowhan złożone na 16.

posiedzeniu Senatu i skierowane do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przy piśmie znak:

BPS/043-16-543-MRPPS/20, pragnę uprzejmie Wyjaśnić, co następuje.

Terminy realizacji prawa do Świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego

zostały określone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870,

ze zm.), zwanej dalej „ustawą zasiłkową”. Powołana ustawa określa równiez zasady ustalania

prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla wszystkich osób

podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, m.in. reguluje zasady dotyczące realizacji prawa

do zasiłku macierzyńskiegol, zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży oraz innych świadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem” realizuje wypłaty zasiłków

zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i jest zobowiązany wypłacać zasiłki na

bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie póżniej jednak niz w ciagu 30 dni od daty złożenia

dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłkówz.

Wskazane temtiny zostana zachowane pod warunkiem, ze wszystkie dokumenty

niezbędne do wypłaty zasiłku wpłyną do Zakładu przed upływem okresu, za który przysługuje

zasiłek. Wówczas zasiłek powinien zostać wypłacony w terminie 30 dni od dnia następującego

po ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który ten zasiłek przysługuje. Jezeli zasilek

' Zasiłek macierzyński przysługuje Llhczpicczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego

min. urodziła dziecko (art. 29 ust. l ustawy zasilkowej),
1 Art. 64 ust. l ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 7. ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(Dz. U. z 2020 r. poz 870, ze zm).
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przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, zasiłek wypłaca się w terminie 30 dni od dnia

następującego po okresie, za który zasiłek przysługuje.

Ponadto, Zakład realizując prawo do zasiłków, jako zadanie z zakresu administracji

publicznej jest związany ściśle określoną procedurą m.in. przepisami Kodeksu Postępowania

Administracyjnego, zwanym dalej „KPA”3. Zakład - jak każdy inny organ administracji

publicznej - zobowiązany jest do działania na podstawie i w granicach prawa, a jego swoboda

w podejmowaniu działań poza regulacjami ustawowymi jest ograniczona. Ma to na celu

ochronę obywateli.

Stąd też - bez wyjątku - kazdy wniosek o zasiłek musi być rozpatrzony indywidualnie,

a świadczenie moze zostać wypłacone dopiero po ustaleniu, ze wnioskodawca jest osobą do

niego uprawnioną. Muszą być zatem złożone wszystkie wymagane przepisami dokumenty do

ustalenia prawa i wypłaty zasiłku. Wnioski o wypłatę świadczeń, które nie zostały

zrealizowane są procedowane, a kazdy wnioskodawca jest poinformowany o stanie swojej

sprawy (zgodnie z procedurą ujętą w KPA). Są to sprawy, w których prowadzone są

administracyjne postępowania wyjaśniające, dot. min. podlegania ubezpieczeniom

społecznym (w kwestii odwołania od decyzji Zakładu właściwym jest Sąd Okręgowy),

pozyskiwania od ubezpieczonych lub płatników składek brakuj ącej dokumentacji niezbędnej

do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń.

Kwestia terminowości realizacji wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego zalezy

często od kompletnej dokumentacji, tj. od dokumentów które nie zawierają istotnych braków

formalnych. Tytułem przykładu - wydłużenie okresu rozpatrywania sprawy może być

spowodowane okolicznościami w danej sprawie, które nie pozwalają stwierdzić zaraz po

wpływie do Zakładu wniosku o zasiłek, czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu

chorobowemu, co jest warunkiem koniecznym do przyznania prawa do zasiłku. Szczególną

role ww. procesie administracyjnym - wypełniają płatnicy składek tj. finny,

w których ubezpieczeni pracują. Brak Wszystkich informacji lub błędy i pomyłki w

dokumentacji, w konsekwencji prowadzą do przedłuzającego się postępowania wyjaśniającego

prowadzonego przez Zakład.

'ł Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D7. U. 2020 poz. 256, ze zm).
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Stroną postępowaniajest nie tylko ubezpieczony i Zakład. Uczestnikiem prawidłowego

procesu przyznawania prawa do zasiłków jest także płatnik składek, który korzysta z wielu

ułatwień m.in. jest zobligowany do elektronicznej wymiany dokumentów z Zakładem4.

W każdym przypadku podstawą decyzji zasiłkowej musi być stan faktyczny ustalony

na podstawie kompletnego i rzetelnego materiału dowodowego. Postulowane przyspieszenie

procedury administracyjnej, a w konsekwencji procedury cywilnej - nie może odbywać się

kosztem braku staranności i wnikliwości oraz rzetelności czynności wyjaśniających

prowadzonych przez Zakład w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego również

prawa do zasiłków. Przestrzeganie przywołanych procedur wiąże się takze z realizacją jednej z

naczelnych zasad wyrażonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, którą jest m.in.

zasada szybkości i prostoty postępowania. Zgodnie z tą zasadą wyrażoną w art. 12 § ust. 1

KPA. - organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko,

posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, z kolei § 2

przywołanego przepisu tanowi, że: „Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów,

informacji lub wyjaśnień, powinny byc' załatwione niezwłocznie”.

Nadmienić należy, że z uwagi na indywidualny charakter kazdej sprawy - Zakład może

ustosunkować się do wskazania przyczyń opóźnień w wypłacie zasiłków, lecz dla kazdego

indywidualnego przypadku z osobna. ýPrzede wszystkim,V przedmiotowego problemu

- opóźnień w wypłaeie zasiłków nie nalezy traktować zbiorczo.

W myśl przywołanych przepisów, nie budzi wątpliwości, ze organ rentowy -

co do zasady - ponosi odpowiedzialność za nieterminową realizację świadczeń z ubezpieczenia

społecznego, chyba ze opóźnienie w przyznaniu świadczenia jest następstwem okoliczności,

które leżą poza zakresem kompetencji i możliwości organu.

Z uwagi na powyższe - na bieżąco jest monitorowany stan obsługi spraw, które

wpłynęły do Zakładu i podejmowane są liczne działania, które usprawniają obsługę wniosków

o świadczenia, aby wnioskodawcy otrzymywali jak najszybciej należne im zasiłki. W celu

przyspieszenia realizacji wypłat zasiłków w Zakładzie podjęto odpowiednie działania, m.in.:

wprowadzono nowe instrumenty informatyczne, które przyspieszają i usprawniają obsługę

ł W każdym przypadku , płatnika składek (Firmy), która rozlicza składki Za więcej niż 5 osób istnieje obowiązek przekazywania do Zakładu`
dokumentów ubezpieczeniowych w fomiie elektronicznej. Umozliwia to program Płatnik lub inne oprogramowania` które spełniają warunki

określone przez Zakład. Płatnik ma możliwość m.in. dostępu online do danych zgromadzonych na koncie płatnika i do danych osob

zatrudnionych` w szczególności oprogramowanie umożliwia wcrylikacje i spójność danych zgromadzonych przez płatnika z baza ZUS.

Przekłada się to wprost do możliwości szybkiej i prostej realizacji prawa do zasiłków dla ubezpieczonych pracowników.
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wniosków, pracownicy innych komórek wspierają komórki zajmujące się obsługą wniosków o

zasiłki, liczba tych pracowników stanowi ponad 20% liczby osób obsługujących wnioski

zasiłkowe.

Ponadto, należy zaznaczyć, ze w okresie pandemii odnotowano znaczne zwiększenie

wpływu wniosków o świadczenia z ubezpieczeń społecznych realizowanych przez Zakład,

tj. wniosków o zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pogrzebowe oraz świadczenia

rehabilitacyjne. Epidemia COVID-l9 spowodowała znaczny wzrost liczby wniosków o zasiłki

(zwłaszcza o zasiłki chorobowe i opiekuńcze). Tylko przez pierwszą połowę br. do Zakładu

wpłynęło ok. 3,9 mln vmiosków. Dla porównania przez cały 2019 r. złożono 4,9 mln takich

wniosków. Notowany jest znaczący wzrost absencji chorobowej, a w konsekwencji znaczny

wzrost wypłat przede wszystkim zasiłków chorobowych. Na dzień 28 października br.,

zgodnie z danymi podanymi przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - za październik

br. wystawione 2,3 mln zaświadczeń lekarskich, co oznacza wzrost o 34 proc. do września br.,

a w porównaniu z sierpniem br. odnotowany wzrost przekracza 90 proc.

Niezależnie, od znacznego zwiększenia ustawowych zadań, Zakład Ubezpieczeń

Społecznych rozpatrując wnioski o świadczenia, dokłada wszelkich starań, aby były

rozpatrywane najszybciej jak to jest mozliwe, a wsparcie skutecznie docierało do osób

wnioskujących. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje sytuacje

związaną z obsługą i wypłata zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
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