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w związku z oświadczeniem Pana Senatora Roberta Dowhana, złożonym podczas

16. posiedzenia Senatu RP w dniu 14 października 2020 r., w sprawie opóźnienia w wypłacaniu

świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i podjęcia w Zakładzie działań

naprawczych, usprawniających proces nieterminowych wypłat, uprzejmie wyjaśniam.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco monitoruje stan obsługi spraw, które

wpłynęły do Zakładu i podejmuje liczne działania, które usprawniają obsługę wniosków

oświadczenia, aby wnioskodawcy otrzymali jak najszybciej należne im zasiłki, a liczba

obsłuzonych wniosków z każdym dniem była wyzsza.

W okresie stanu pandemii w l półroczu 2020 r. Zakład odnotował wzrost liczby

wniosków o 53% w stosunku do I pólrocza 2019 roku. Liczba nowych spraw w l półroczu 2020

r. wyniosła 3 743,9 tys. Dla porównania, liczba wniosków o zasiłki w roku 2019

wyniosła 4 813 tys., w tym w I półroczu - 2 450,5 tys.

W okresie od lipca do pażdziernika 2020 r., liczba wniosków o Świadczenia z

ubezpieczeń społecznych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, i wyniosła ł 775 686

wniosków,

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

wypłacane osobom uprawnionym w terminie określonym obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 64 ust. l ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z

ubezpieczenia społecznego wrazie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870)

opóźnienie wypłaty zasiłku następuje dopiero po okresie 30 dni od dnia następującego po dniu

wpływu do ZUS ostatniego dokumentu wymaganego do ustalenia prawa do zasiłku.

Zakład przy ustalaniu uprawnień do świadczeń musi stosować zasady określone

w obowiązujących przepisach. Oznacza to m.in., ze muszą być złożone wszystkie wymagane
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przepisami dokumenty. Istotne jest to, że każdy Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a

świadczenie może zostać wypłacone dopiero po ustaleniu, że wnioskodawca jest osobą

do niego uprawnioną. Bywają sytuacje, że okres rozpatrywania sprawy jest wydłużony. Moze

być to spowodowane okolicznościami w danej sprawie, które nie pozwalają stwierdzić - zaraz

po wpływie do ZUS wniosku o zasiłek - czy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu

chorobowemu, co jest warunkiem koniecznym do przyznania prawa do zasiłku. ZUS w takich

sytuacjach jest zobowiązany prowadzic' postępowania wyjaśniające. Ponadto w wielu

przypadkach przedłużający się okres oczekiwania na zasiłek nie jest spowodowany wyłącznie

przyczynami leżącymi po stronie ZUS. Często zdarza się, że przedkładane przez

ubezpieczonych, płatników składek dokumenty w celu ustalenia uprawnień do zasiłku są

niekompletne, bądż zawierają braki formalne. Przedłużający się czas rozpatrywania spraw

zasiłkowych wynika również z toczących się przed sądem postępowań, których rozstrzygnięcia

mają wpływ na przyznanie albo odmowę prawa do świadczeń.

Wnioski o wypłatę świadczeń, które nie zostały zrealizowane są procedowane, a każdy

wnioskodawca jest poinformowany o stanie swojej sprawy. Dotyczy to głównie spraw,

w których prowadzone są postępowania wyjaśniające odnośnie podlegania ubezpieczeniom

społecznym, pozyskiwania od ubezpieczonych lub płatników składek brakuj ącej dokumentacji

niezbędnej do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń. Zatem nie zawsze przedłużające się

oczekiwanie wnioskodawcy na wypłatę zasiłku wynika z przyczyn leżących po stronie ZUS,

choc' może być przez klienta ZUS odbierane, jako zwłoka po stronie Zakładu i powodować

niezadowolenie. Należy podkreślić, ze pomimo zdarzających się opóźnień, wszystkie należne

środki są świadczeniobiorcom sukcesywnie wypłacane.

Należy zaznaczyć, że w celu przyspieszenia realizacji wypłat zasiłków w związku ze

zwiększonym wpływem wniosków, Zakład podjął odpowiednie działania m.in.:

- wprowadził nowe instrumenty informatyczne, które przyspieszają i usprawniają

obsługę wniosków,

- pracownicy innych komórek wspierają komórki zajmujące się obsługą wniosków

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

wnioski zasiłkowe.

Na zakończenie przedstawiam szczegółową informację ZUS o poziomie obsługi

wniosków o zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne

i zasiłki pogrzebowe, za okres od okres od marca do pazdziernika 2020 r. sporządzone na dzień

18 listopada 2020 r.
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Zasiłki chorobowe. Łącznie w okresie od marca do pazdziernika 2020 r. wpłynęło 2 594

473 wniosków o Zasiłki chorobowe, z czego zrealizowano 2 504 407 Wniosków, co

stanowi 96,53% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.

Zasiłki macierzyńskie. Łącznie w okresie od marca do października 2020 r. wpłynęło

121 865 wniosków o zasiłki macierzyńskie, z czego zrealizowano 116 715 wniosków,

co stanowi 95,76% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.

Zasiłki opiekuńcze. Łącznie w okresie od marca do pażdziernika 2020 r. wpłynęło 304

424 wniosków o zasiłki opiekuńcze, z czego zrealizowano 291 063 wniosków, co

stanowi 95,61% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.

Świadczenia rehabilitacyjne. Łącznie w okresie od marca do października 2020 r.

wpłynęło 162 444 wniosków o świadczenia rehabilitacyjne, z czego zrealizowano 149

278 wniosków, co stanowi 91,90% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.

Zasiłki pogrzebowe. Łącznie w okresie od marca do października 2020 r. wpłynęło

234 601 wniosków o zasiłki pogrzebowe, z czego zrealizowano 233 974 wniosków, co

stanowi 99,73% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.

W okresie od marca do października 2020 r. do oddziałów ZUS wpłynęło 3 417 807

wniosków ozasiłki choroboWą-opiekuńcze, macierzyńskie, pogrzebowe oraz świadczenia

rehabilitacyjne. Na dzień 18 listopada 2020 r. zrealizowano 3 295 437 wniosków, co stanowi

96,42% wniosków, które wpłynęły w danym okresie.

Ponadto, w okresie od 9 marca do 13 listopada 2020 r. do oddziałów ZUS wpłynęło

1365 454 wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze, z czego zrealizowano 1 361866

wniosków na kwotę 943,1 mln zł, co stanowi 99,74% wniosków, które wpłynęły w tym okresie.
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