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Zapytanie poselskie w przedmiocie utrzymania rygoru sanitarnego w Oddziałach Terenowych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Szanowny Pani Minister, 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. nr 73, poz. 350), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. (M.P. 1992 nr 26, poz. 30 lipca
185) Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie. 

 

            W związku z trwającą w naszym kraju epidemią choroby COVID-19 (zwana dalej:  
 ) wprowadzono obostrzenia w funkcjonowaniu szeregu instytucji publicznych. koronawirusem

Dotyczy to także Oddziałów terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwane dalej:   ZUS
). W siedzibie Oddziału należy mieć zasłonięte usta i nos, zachowywać odstęp 1,5 m między 
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poszczególnymi osobami, a przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba ( https://www.
zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/5/obsluga-klientow-w-zus-od-4-maja-2020-r_

 - dostęp: 09.07.20r.). Ponadto w wielu oddziałach terenowych ZUS obowiązują  /3382301
krótsze godziny obsługi interesantów, które najczęściej pokrywają się z godzinami pracy 
większości obywateli. Utrudnia to wielu osobom sprawne załatwienie swojej sprawy w ZUS-ie. 

Dlatego też pojawia się pytanie o to, jak długo utrzymany będzie reżim sanitarny w Oddziałach 
terenowych ZUS. Jest ono tym bardziej zasadne, że – jak się wydaje – jest to reżim ,,sztuczny”, 
albowiem na ulicach, wiecach wyborczych, czy w sklepach nie podchodzi się zbyt poważnie do 
przestrzegania zasad sanitarnych. Do zarażenia koronawirusem może zatem z łatwością dojść 
tuż przed wejściem do budynku, czy na ulicy. Innymi słowy, ważne jest wskazanie, kiedy w 
Oddziałach terenowych ZUS dojdzie do zniesienia reżimu sanitarnego i czy stanie się dopiero 
wówczas, gdy zagrożenie chorobą minie w zupełności, czy też wcześniej. 

W przypadku utrzymania reżimu sanitarnego w siedzibach Oddziałów terenowych ZUS 
postulować należy wydłużenie godzin ich funkcjonowania tak, aby umożliwić wszystkim 
interesantom skuteczne załatwienie ich sprawy.  

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 1.    Jak długo utrzymywany będzie reżim sanitarny w Oddziałach terenowych ZUS? 

 2.    Czy reżim sanitarny w Oddziałach terenowych ZUS utrzymywany będzie do czasu 
pełnego ,,wygaszenia” epidemii COVID-19 w Polsce? 

 3.    Czy planowane jest wydłużenie godzin otwarcia Oddziałów terenowych ZUS w przypadku 
utrzymania reżimu sanitarnego w ich siedzibach?  

 

Jarosław Rzepa 

Poseł na Sejm RP

IX kadencji
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