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   Warszawa,/zgodnie ze znacznikiem czasu/  

 

 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

 

 w związku z oświadczeniem senatorskim Pana Aleksandra Szweda złożonym podczas 

26. posiedzenia Senatu RP, w sprawie ponownego utworzenia w strukturze Inspektoratu ZUS 

w Kłodzku Punktu Informacyjnego w Nowej Rudzie, uprzejmie wyjaśniam. 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako państwowa jednostka organizacyjna 

posiadająca osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.  

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.). Zgodnie  

z art. 73 ust. 1 powołanej ustawy działalnością Zakładu kieruje Prezes Zakładu, który 

reprezentuje Zakład na zewnątrz. Do kompetencji Prezesa Zakładu należy m. in. tworzenie, 

przekształcanie i znoszenie terenowych jednostek organizacyjnych oraz określanie ich 

siedziby, właściwości terytorialnej i rzeczowej. Ponadto Statut Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych daje 

szerokie kompetencje Prezesowi ZUS do kształtowania struktury organizacyjnej 

dostosowanej do realizowanych zadań przez Zakład. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróciło się 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o informacje na temat Punktu Informacyjnego 

w Nowej Rudzie. 

 Z uzyskanych informacji wynika, że 6 lipca 2020 r. został zorganizowany w Nowej 

Rudzie punkt informacyjny ZUS. Obiekt, w którym zlokalizowano punkt, nie był jednak 

przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, nie spełniał także wymogów 

określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Na początku bieżącego roku uruchomiono zatem dyżury pracownika obsługi klientów ZUS 

w Urzędzie Gminy w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 2, w dogodnej lokalizacji 

w centrum miasta, z przynależnym parkingiem, w budynku przystosowanym do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. 

 Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej punkt wznowił swoją działalność od 

24 maja br., a dyżury pracownika pełnione są w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-14:00. 

Klienci Zakładu mogą tam m.in. uzyskać porady i informacje z zakresu emerytur i rent oraz 

zasiłków, złożyć wnioski, otrzymać zaświadczenia oraz pomoc w założeniu profilu na 
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Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), a także przekazywać korespondencję do ZUS 

poprzez wystawioną tam skrzynkę podawczą. Dodatkowo, poza dyżurem eksperckim, od 

24 czerwca br. (w każdy czwartek) uruchomiono specjalnie dedykowaną linię telefoniczną dla 

mieszkańców Nowej Rudy obsługiwaną przez pracowników Inspektoratu w Kłodzku. 

 Zgodnie z deklaracją Prezesa Zakładu w trosce o obsługę lokalnej społeczności oraz 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz z terenu miasta i gminy Nowa Ruda, wspólnie 

z Dyrektorem Oddziału w Wałbrzychu, będą na bieżąco monitorować potrzeby Klientów z 

tego terenu i podejmować odpowiednie działania w celu ewentualnego utworzenia punktu 

informacyjnego. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 
         MINISTER 

 z up. Stanisław Szwed  

                      Sekretarz Stanu 

/-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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