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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Panie Prezesie!
Bodaj¿e Ludwik XVIII mawia³, ¿e punktualnoœæ jest grzecznoœci¹ królów, co mia³o podkreœliæ, jak

wa¿na jest to zaleta w ¿yciu spo³ecznym. Sam do punktualnoœci przywi¹zujê olbrzymi¹ wagê i w dzia³al-
noœci zawodowej surowo wymagam jej od swych wspó³pracowników. Ale przesada nawet w tak zbo¿nym
celu mo¿e prowadziæ do patologii.

Przekona³ mnie o tym list, który niedawno trafi³ na moje biurko, od jednego z moich wyborców. Pisze
on tak: „Dwa miesi¹ce temu niewiele brakowa³o, a nie dope³ni³bym obowi¹zku terminowego zap³acenia
sk³adki ZUS. Przypomnia³em sobie o tym w ostatnim dniu i pobieg³em po po³udniu na pocztê, by tê na-
le¿noœæ uregulowaæ. Spokojny wróci³em do domu. Pech chcia³, ¿e dwa tygodnie temu zachorowa³em na
zapalenie oskrzeli. Po kilku dniach okaza³o siê, ¿e zasi³ek chorobowy mi nie przys³uguje, bo, jak us³y-
sza³em, nie ma mnie w systemie. A nie ma mnie tam dlatego, ¿e w terminie nie zap³aci³em sk³adki. Co
wiêcej, okaza³o siê, ¿e nie bêdzie mnie w owym systemie przez ca³e trzy miesi¹ce, a wiêc zachorowaæ mo-
gê dopiero za miesi¹c”.

Zasiêgn¹³em informacji w tej sprawie u mojego wyborcy i dowiedzia³em siê, ¿e w³aœciciele ma³ych je-
dnoosobowych firm, jeœli spóŸni¹ siê choæ o jeden dzieñ w przekazaniu sk³adek do ZUS, nara¿aj¹ siê na
konsekwencje nie tylko finansowe, co w moim przekonaniu nie powinno budziæ w¹tpliwoœci, lecz tak¿e
na dodatkow¹ karê polegaj¹c¹ na automatycznym wypadniêciu z systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Taki spóŸnialski przez 90 dni nie ma prawa do œwiadczeñ w przypadku choroby. Przestrzeganie termi-
nowego wp³acania nale¿nych pañstwu sk³adek, jak mnie pouczono, jest obowi¹zkiem wszystkich pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Zgodzi³em siê z tym pouczeniem, ale ci¹gle nie mog³em zrozumieæ, co to ma wspólnego z k³opotami
mojego wyborcy, który, wprawdzie w ostatniej chwili, ale dope³ni³ w terminie swojego obowi¹zku wobec
ZUS. Sytuacjê wyjaœni³ mi dopiero jeden z pracowników tej instytucji, od którego dowiedzia³em siê, ¿e
czêœæ osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wp³aca sk³adki na poczcie. Wp³at dokonuj¹ oni ter-
minowo, ale zdarza siê, ¿e poczta przekazuje sk³adki do Banku Pocztowego ju¿ po terminie. Wp³aty do
ZUS s¹ bowiem dokonywane za poœrednictwem Banku Pocztowego, a dla ZUS liczy siê data przekazania
sk³adki przez Bank Pocztowy. Dlatego w takim przypadku program informatyczny ZUS automatycznie
„wyrzuca” p³atnika z systemu. Tak sta³o siê z moim wyborc¹. Jego sk³adka dotar³a do ZUS nastêpnego
dnia i dlatego „wylecia³ z systemu”. W efekcie nie z w³asnej winy prawo do œwiadczenia z tytu³u choroby
nabêdzie on dopiero po 90 dniach karencji.

Sk¹din¹d wiadomo mi, ¿e problem ten rozpatrywa³a Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Pañstwo” do
spraw zwi¹zanych z ograniczaniem biurokracji. Skoncentrowa³a siê ona na d³ugim terminie karencji,
który wówczas wynosi³ a¿ pó³ roku. Na jej wniosek – i chwa³a jej za to – termin oczekiwania na nabycie
praw do œwiadczeñ z tytu³u choroby skrócono z pó³ roku do trzech miesiêcy. Nikomu jednak nie przysz³o
do g³owy, ¿e spóŸniæ mo¿e siê tak¿e poczta czy jej bank i ¿e odpowiedzialnoœæ za brak punktualnoœci
mo¿e spaœæ na ich klienta. A rozwi¹zanie jest przecie¿ proste: ZUS powinien uwzglêdniaæ termin doko-
nania wp³aty na poczcie, a nie moment otrzymania pieniêdzy z Banku Pocztowego.

Jest to, Szanowny Panie Prezesie, sprawa drobna, ale dokuczliwa i wcale nie tak incydentalna jak
mog³oby siê wydawaæ. Mam nadziejê, ¿e kierownictwo ZUS z Pañskiej inicjatywy rych³o znajdzie jakieœ
przyjazne obywatelowi rozwi¹zanie i w ten sposób zniknie choæ ten jeden z biurokratycznych absurdów
naszego pañstwa.
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