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Emerytura – Twoja przyszłość
w Twoich rękach





polski system emerytalny
umowa międzypokoleniowa (solidaryzm)
reforma w 1999 roku
wiek emerytalny

Jeżeli są Państwo zainteresowani
udziałem w projekcie edukacyjnym
z zakresu ubezpieczeń społecznych,
prosimy o kontakt mailowy:
edukacja@zus.pl
lub telefoniczny pod numerem:
22 667 13 58
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e-ZUS, czyli irma pod ręką
 rejestracja firmy
 ubezpieczenia obowiązkowe
i dobrowolne
 rozliczanie składek na ubezpieczenia
społeczne
 Platforma Usług Elektronicznych ZUS –
praktyczne narzędzie dla osób,
które prowadzą firmę

Wszystkie materiały dla nauczyciela
i ucznia są na stronie:
www.zus.pl/lekcjezZus
„Elektroniczny ZUS” na YouTube
O ubezpieczeniach społecznych w ciekawej,
nowoczesnej i praktycznej formule
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ZGŁOŚ SIĘ
do projektu edukacyjnego ZUS

q

ZACHĘĆ UCZNIÓW
DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE
– zdobędą wiedzę i nagrody

Projekt pod patronatem MRPiPS oraz MEN

Szanowni Państwo

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy
realizacji projektu edukacyjnego, którego celem jest
wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie
ubezpieczeń społecznych. Wiedza na ten temat bardzo
im się przyda w dorosłym życiu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu
nauczycielowi:
 komplet materiałów dydaktycznych do czterech
lekcji o ubezpieczeniach społecznych, czyli zeszyt
dla nauczyciela z płytą DVD i zeszyt dla ucznia;
zeszyt dla nauczyciela zawiera:
○ scenariusze lekcji
○ teksty pomocnicze dla nauczyciela
○ rozwiązania zadań
○ płytę DVD z materiałami multimedialnymi
 szkolenie z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach
społecznych
 indywidualną opiekę merytoryczną pracownika ZUS.

Ważne, aby każdy z nich, przyszłych
ubezpieczonych, wiedział:
• jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu
ubezpieczeń społecznych
• jakie są obowiązki uczestników tego systemu
• jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym.
Niestety, dziś nie tylko młodzież, ale i pokolenie
aktywne zawodowo nie ma takiej wiedzy. Stwarza
to często problemy w życiu codziennym.
Młode pokolenie nie powinno wchodzić
w dorosłe życie bez choćby elementarnej wiedzy
o ubezpieczeniach, z którymi się zetknie, gdy będzie
już pracować czy prowadzić działalność gospodarczą.
Dlatego we współpracy z metodykiem nauczania
przygotowaliśmy scenariusze czterech lekcji
o ubezpieczeniach społecznych. Chcielibyśmy,
by młodzi ludzie nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną,
ale także wiedzieli na przykład, jak zgłosić się do
ubezpieczeń, gdy założą własną firmę, jak zgłosić
pracowników czy rozliczyć składki za pośrednictwem
pierwszego kompleksowego e-urzędu w Polsce –
Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
Zachęcamy wszystkich Państwa do udziału
w projekcie i tym samym do kształtowania świadomości
ubezpieczeniowej młodego pokolenia.
Dotychczas dzięki projektowi „Lekcje z ZUS”
swoją wiedzę poszerzyło blisko 100 tys. uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.

prof. Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Tematyka „Lekcji z ZUS” jest zgodna
z podstawą programową nauczania.
„Lekcje z ZUS” i olimpiada są objęte
patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”
Mogą wziąć w niej udział uczestnicy projektu
„Lekcje z ZUS”.
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Świadomy zawsze ubezpieczony
 cel ubezpieczeń społecznych
 historia ubezpieczeń
 dlaczego ubezpieczenia społeczne
są obowiązkowe
 zadania ZUS

W roku szkolnym 2016/2017 w olimpiadzie wzięło
udział ponad 24 tysiące uczniów z całej Polski.
Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody,
m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków, a przede
wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie,
z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy.
Zapraszamy na „Lekcje z ZUS” i do udziału
w olimpiadzie!
Regulamin i terminy olimpiady oraz dodatkowe
informacje są na stronie: www.zus.pl/lekcjezZus
Skład i druk: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 1704/17
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Płacisz i masz, czyli co Ci się należy,
gdy opłacasz składki?





rodzaje ubezpieczeń społecznych
świadczenia z ubezpieczeń
warunki wypłaty zasiłków i rent
niepełnosprawność a niezdolność do pracy

