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  W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Aleksandra Mrówczyńskiego  

z 4 października 2016 r., w sprawie funkcjonowania infolinii Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, po uzyskaniu wyjaśnień od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

uprzejmie informuję, co następuje. 

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) rozpoczęło swoją działalność operacyjną 

w czerwcu 2012 roku, w wyniku podjętej decyzji o centralizacji usług telefonicznych w ramach 

całego Zakładu. Jego celem jest świadczenie jednolitej, kompleksowej obsługi klientów, bez 

konieczności odsyłania ich do terenowych jednostek organizacyjnych ZUS i przy zachowaniu 

możliwie najwyższych standardów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i zasad 

profesjonalnego świadczenia usług telefonicznych.  

Powstanie Centrum Obsługi Telefonicznej to także w dużej mierze odpowiedź  

na postulaty klientów m.in. przekazywane podczas badań satysfakcji klientów (zwłaszcza 

podczas badań „fokusowych”), aby zapewnić odpowiedni standard obsługi telefonicznej  

w zakresie prawidłowości udzielanych informacji oraz możliwości zweryfikowania tego,  

co było przekazane przez pracownika. 

Konsultanci COT są dostępni dla klientów we wszystkie dni robocze (poniedziałek –

piątek) w godz. 7.00 – 18.00. Uzupełnieniem bezpośredniej obsługi świadczonej przez 

konsultantów COT jest automatyczny telefoniczny system informacji głosowej (IVR), 

dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, umożliwiający uzyskanie informacji  

o charakterze ogólnym, dotyczącym każdego obszaru działalności ZUS. Poza tradycyjnym 
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połączeniem telefonicznym możliwe są też inne formy kontaktu z COT, w tym darmowe 

połączenia z tzw. zusomatu, poprzez e-mail, czat oraz usługę Skype. 

System COT umożliwia również zamówienie przez dzwoniącego klienta usługi call 

back polegającej na tym, że konsultant COT oddzwania do klienta na podany przez niego numer 

telefonu. W każdym roku z usługi tej korzysta ponad 41 000 osób (w roku 2016 skorzystało już 

35 000 osób). 

Prezes Zakładu poinformował, że w 2012 roku konsultanci COT obsłużyli łącznie 364 

tys. interakcji, w tym 295 tys. połączeń telefonicznych (przez 122 stanowiska konsultanckie). 

W 2013 roku było to już 1 752 000 obsłużonych interakcji, w tym 1 564 000 połączeń 

telefonicznych, zaś w roku następnym 2 851 000 interakcji, z tego 2 554 000 połączeń 

telefonicznych (rozbudowa COT o kolejne stanowiska). W 2015 roku obsłużono rekordowe  

3 660 000 interakcji, w tym 3 331 000 połączeń telefonicznych, natomiast w okresie od stycznia 

do września bieżącego roku obsłużono ich już 2 304 000. 

Jak podkreśla Prezes Zakładu, obecna infrastruktura umożliwia obsługę do 360 

jednoczesnych rozmów. ZUS ma jednak ograniczony bezpośredni wpływ na liczbę połączeń 

telefonicznych przychodzących do COT i porę dnia, kiedy te połączenia są realizowane. 

Dlatego też w ciągu dnia pracy COT mogą wystąpić okresy, kiedy te połączenia się kumulują, 

co może oznaczać wydłużony czas oczekiwania na połączenie z konsultantem, a w skrajnym 

przypadku prowadzić do słyszalności przez dzwoniących klientów sygnału zajętości, nie jest  

to jednak sytuacja powszechna. Z analiz wynika, że wydłużony czas oczekiwania na połączenie 

najczęściej ma miejsce w przypadku zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych  

i w terminach opłacania składek przed płatników składek. Wówczas przedsiębiorcy i biura 

rachunkowe konsultują z pracownikami ZUS zakres zmian i prawidłowość przygotowanych 

zestawów dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych kanałem elektronicznym. 

Charakter i istota tych pytań wpływa na długość rozmów i tym samym „zajętość” linii 

telefonicznych dla innych dzwoniących. 

Obsługa klientów przez telefon podlega stałemu monitorowaniu zarówno pod 

względem wydajności pracy - liczby interakcji przychodzących, obsłużonych, porzuconych, 

czasów oczekiwania na  połączenie, itp. – tak aby optymalnie zaplanować harmonogram 

pracy/dostępność konsultantów w terminach i godzinach zwiększonego ruchu, jak również pod 

względem jakościowym. Rozmowy prowadzone z COT są rejestrowane. W celu badania 

jakości udzielanych odpowiedzi pod względem standardu/technik profesjonalnej obsługi jak 

również ich merytorycznej poprawności powołane zostało Centrum Wsparcia Monitorowania. 
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Specjaliści Centrum odsłuchują zarejestrowane rozmowy każdego z konsultantów i oceniają je. 

Wyniki tych analiz służą do wdrażania działań podnoszących kompetencję pracowników oraz 

wdrażania rozwiązań organizacyjnych i narzędziowych wspierających ich pracę.  

W związku ze stale rosnącą popularnością infolinii ZUS podejmowano i podejmuje się 

nadal szereg działań mających na celu poprawę efektywności działania COT:  

1. zwiększono liczbę stanowisk obsługujących klientów,  

2. wydłużono czas pracy konsultantów tak aby umożliwić klientom kontakt z ZUS także poza 

godzinami pracy jednostek terenowych,  

3. wprowadzono funkcję call back dla klientów, którzy zgłoszą taką potrzebę,  

4. dostosowano harmonogram pracy do potrzeb zwiększonego ruchu w określnych godzinach, 

5. rozszerzano katalog spraw które można zrealizować przez telefon i zakres udzielanych 

informacji,  

6. wprowadzono system monitorowania jakości prowadzonych rozmów powiązany  

z programem szkoleń indywidualnym i grupowym podnoszącym kompetencje konsultantów, 

7. wdrożono narzędzie (bazę wiedzy) wspierające konsultantów w  udzielaniu odpowiedzi,  

8. wdrożono usługę videotłumacza mającą na celu obsługę osób z niepełnosprawnością słuchu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i reagując na zwiększającą się liczbę połączeń 

oczekujących, podjęta została decyzja o zwiększeniu liczby stanowisk konsultanckich  

w Centrum Obsługi Telefonicznej wykorzystując także dostępne zasoby kadrowe ZUS. 

Rozbudowa COT planowana jest do realizacji  w połowie 2017 roku. W chwili obecnej 

prowadzone są prace związane z przygotowaniem odpowiedniej infrastruktury technicznej  

i dostosowanie powierzchni użytkowej dla stanowisk pracy centrów. Zwiększenie liczby 

stanowisk oraz konsultantów znacznie usprawni funkcjonowanie infolinii ZUS poprzez 

skrócenie czasu oczekiwania na połączenie  z konsultantem i zmniejszenie liczby połączeń 

porzuconych. Podzielam nadzieję Pani Prezes, że działania te posłużą do podniesienia jakości 

i wydajności świadczonych usług, a tym samym do zwiększenia zaufania i satysfakcji klientów.  
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