
 

 

 

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych  
w roku szkolnym 2021/2022 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje VIII edycję „Lekcji z ZUS” i Olimpiady Wiedzy  

o Ubezpieczeniach Społecznych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZUS, ponieważ: 

 uczymy o ubezpieczeniach społecznych w sposób praktyczny, przystępny  

i interesujący; 

 „Lekcje z ZUS” podzieliliśmy na cztery bloki tematyczne, z których uczniowie dowiedzą 

się: 

 jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, 

 jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, 

 od czego zależy wysokość emerytury, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać 

rentę z tytułu niezdolności do pracy, 

 jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy; 

 każdemu nauczycielowi zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych do czterech 

lekcji o ubezpieczeniach społecznych, czyli zeszyt dla nauczyciela i zeszyt dla ucznia;  

 gwarantujemy Państwu pomoc na każdym etapie projektu – wystarczy, że skontaktują 

się Państwo z koordynatorem ds. komunikacji społecznej i edukacji; 

 zdobytą wiedzę, uczniowie będą mogli sprawdzić podczas Olimpiady pn. „Warto 

wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”; 

 na finalistów Olimpiady czekają atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy uczelni wyższych, 

dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni, nagrody rzeczowe; 

 Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się  

w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Tytuł laureata naszej 

Olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części 

pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości. 

Olimpiada 

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych 

wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy 

podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

 

Konsultacje telefoniczne dla nauczycieli  

Nauczycieli z terenu działania krakowskiego Oddziału ZUS, którzy po raz pierwszy 

przystępują do realizacji projektu edukacyjnego zapraszamy do konsultacji telefonicznej  

(tel. 12 42 46 276) w terminach:  

 28 września 2021 r. (wtorek) w godz. 8.00 – 10.00, 

 30 września 2021 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00. 

 



 

Harmonogram tegorocznej edycji Olimpiady 

Do Olimpiady mogą przystąpić szkoły, w których odbyły się 4 zajęcia w ramach projektu  

„Lekcje z ZUS”. 

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady: 

 zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 29 października 2021 r. 

 I etap Olimpiady (szkolny): 23 listopada 2021 r. 

 II etap Olimpiady (wojewódzki): 11 stycznia 2022 r. 

 III etap Olimpiady (ogólnopolski): 8 kwietnia 2022 r., Centrala ZUS w Warszawie. 

Organizator olimpiady dopuszcza możliwość zdalnego przeprowadzenia etapu przy użyciu 

wybranej platformy internetowej. 

Kontakt dotyczący „Lekcji z ZUS” oraz Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych  

w województwie małopolskim.  

Kraków: 

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

tel. 12 42 46 286, 12 42 46 276 kom. 502 008 369, e-mail: monika.suder@zus.pl, 

 pani Sylwia Wrona – specjalista w Wydziale Organizacji i Analiz, tel. 12 42 46 286,  

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

Chrzanów: 

 pani Barbara Korpała – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji, 

tel. 32 31 81 147, e-mail: barbara.korpala@zus.pl 

Nowy Sącz: 

 pani Anna Mieczkowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji,                        

tel. 18 44 98 196 kom. 502 001 021, e-mail: anna.mieczkowska@zus.pl  

Tarnów: 

 pani Wanda Wojtanowska – koordynator do spraw komunikacji społecznej i edukacji,                     

tel. 14 63 27 596 kom. 502 009 663, e-mail: wanda.wojtanowska@zus.pl 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS  

"Lekcje z ZUS" i Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"  
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