
„Projekt z ZUS” w roku szkolnym 2019/2020 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do udziału w projekcie „Projekt z ZUS”, który jest 

adresowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych. 

 

 

Cel projektu 

„Projekt z ZUS” w interesującej formie ma uświadomić młodzieży jak ważne są ubezpieczenia 

społeczne. Realizując „Projekt z ZUS” chcemy zwrócić uwagę młodzieży na zasadę 

solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej 

i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość. 

 

Lekcję „Projekt z ZUS” może przeprowadzić: 

 nauczyciel - w realizacji projektu oferujemy wsparcie merytoryczne lub 

 pracownik ZUS - u Państwa w szkole, czy też w jednej z wybranych jednostek Oddziału 

ZUS. 

 

Materiały edukacyjne 

Materiały dotyczące projektu edukacyjnego: 

 znajdą Państwo na stronie https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-

podstawowe/projekt-z-zus lub 

 otrzymają Państwo z ZUS - w tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem ds. 

komunikacji społecznej i edukacji. 

 

Opis projektu – uczniowie 

Po przeprowadzonej lekcji młodzież – jeśli chce – może przygotować projekt, który będzie ich 

własną odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?” lub 

nawiązaniem do jubileuszu 85-lecia ZUS. Uczniowie mogą przygotować projekt w formie: 

 filmu, 

 plakatu, 

 komiksu. 

 

Ważne informacje 

Prosimy, aby Państwo do: 

 20 marca 2020 roku przesłali Kartę zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie (załącznik 

nr 2 do regulaminu) na adres e-mail koordynatora ds. komunikacji społecznej 

i edukacji 

 22 kwietnia 2020 roku dostarczyli najlepsze prace do komisji regionalnej (załącznik nr 

10 do regulaminu). 

 

https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus
https://www.zus.pl/edukacja/szkoly-podstawowe/projekt-z-zus


Dlaczego warto 

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZUS, ponieważ: 

 uczymy o ubezpieczeniach społecznych w sposób praktyczny, przystępny i interesujący; 

 „Projekt z ZUS” ma uświadomić młodzieży, jak ważne są ubezpieczenia społeczne; 

 zwracamy uwagę na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się 

w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną 

przyszłość; 

 zapewniamy opiekę merytoryczną w czasie trwania projektu; 

 „Projekt z ZUS” może być realizowany w ramach doradztwa zawodowego. 
 

Kontakt dotyczący „Projektu z ZUS” i konkursu w województwie małopolskim. 

Kraków: 

 pani Monika Suder – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji,  

tel. 12 424-62-86, 12 424-62-76 kom. 502 008 369, e-mail: monika.suder@zus.pl, 

 pani Sylwia Wrona – specjalista w Wydziale Organizacji i Analiz, tel. 12 424-62-86,  

e-mail: sylwia.wrona@zus.pl. 

Chrzanów: 

 pani Barbara Korpała – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, 
tel. 32 318 11 47, e-mail: barbara.korpala@zus.pl 

 

Nowy Sącz: 

 pani Anna Mieczkowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, 
tel. 18 449 81 96 kom. 502 001 021, e-mail: anna.mieczkowska@zus.pl  

Tarnów: 

 pani Wanda Wojtanowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, 
tel. 14 632 75 96 e-mail: wanda.wojtanowska@zus.pl 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS Oferta edukacyjna ZUS 

 

 

 

Załączniki: 

 Regulamin Projektu z ZUS (pdf 347kb) 
 Załącznik nr 2 do regulaminu Projektu z ZUS (pdf 108kb) 
 Załącznik nr 10 do regulaminu Projektu z ZUS (pdf 74kb) 
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