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ZUS w czasie pandemii
Prawie 3 tys. Dolno?l?zaków wybra?o wizyt? wideo zamiast przychodzi? osobi?cie do ZUS.
W ci?gu ostatnich pi?ciu miesi?cy w ca?ej Polsce ponad 42 tysi?cy klientów skorzysta?o z
mo?liwo?ci za?atwienia swojej sprawy bez wychodzenia z domu. E-wizyty ruszy?y w
Zak?adzie Ubezpiecze? Spo?ecznych w pa?dzierniku ubieg?ego roku. Za wdro?enie e-wizyt
ZUS otrzyma? presti?owe wyró?nienie European Quality Certificate 2020.
Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych wprowadzi? takie rozwi?zanie w pa?dzierniku 2020 roku. W
ci?gu kilku miesi?cy z wideorozmowy z ekspertem ZUS skorzysta?o ponad 42 tys. klientów i liczba
ta ca?y czas ro?nie. E-wizyta jest te? dost?pna dla osób nies?ysz?cych i niedowidz?cych.
Codziennie e-wizyt? rezerwuje kilkaset osób w ca?ym kraju.
- Nasz eksperci we Wroc?awiu obs?u?yli przez wideo 1733 klientów, w Wa?brzychu 710 a w
Legnicy 367 – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Niestety prawie 20 proc. zamówionych wizyt si? nie odbywa, dlatego apeluj? ?eby je odwo?ywa?
gdy kto? rezygnuje zamiast blokowa? miejsce innym osobom – dodaje rzeczniczka.

System e-wizyt oferuje mo?liwo?? umówienia si? na spotkanie w kilku obszarach tematycznych.
Mo?na porozmawia? z ekspertami o sprawach zwi?zanych m.in. z emeryturami i rentami,
prowadzeniem firmy, wyp?at? zasi?ków, a tak?e uzyska? informacje o zasadach korzystania z tzw.
tarczy antykryzysowej.

- Nasi „wideo klienci” najcz??ciej umawiaj? si? w sprawach zwi?zanych z rentami i emeryturami,
na trzecim miejscu s? zasi?ki – opowiada Kowalska-Matis.
Na e-spotkaniu istnieje równie? mo?liwo?? potwierdzenia profilu na Platformie Us?ug
Elektronicznych (PUE) ZUS. E-wizyt? mo?na zarezerwowa? za po?rednictwem strony internetowej
www.zus.pl/e-wizyta. Aby mo?na by?o odwiedzi? ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon
z kamerk? i mikrofonem. W przypadku ?wiadcze? mi?dzynarodowych nale?y wybra? temat
wideorozmowy "Emerytury i renty mi?dzynarodowe".
W lutym ZUS uruchomi? e-wizyty w j?zyku migowym PJM w sprawie zasi?ków oraz emerytur i rent.
E-wizyt? mog? równie? zarezerwowa? osoby niewidz?ce i niedowidz?ce – na stronie e-wizyt
zastosowano kolory i kontrast zgodne ze standardami dost?pno?ci WCAG 2.0.
Wed?ug rzeczniczki, certyfikat, który zosta? ZUS przyznany ?wiadczy, o jako?ci i wysokich
standardach dzia?alno?ci. To nie pierwszy certyfikat, jaki otrzyma? Zak?ad. Tytu? European
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Quality Certificate 2018 trafi? do ZUS równie? za wdro?enie stanowiska doradcy emerytalnego.
E-wizyty odbywaj? si? od poniedzia?ku do pi?tku mi?dzy 9: 00, a 14:00. Szczegó?owe informacje
na temat e-wizyt znajduj? si? na stronie www.zus.pl.
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