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Wstęp

I.

Fot. materiały prasowe ZUS

Jest to więc wiedza bliska życiu i niezbędna. Właśnie dlatego uczymy o ubezpieczeniach społecznych.

prof. dr hab. Gertruda Uścińska
prezes ZUS

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych jest
łatwiej z naszą pomocą

Nauczycielu,
›› otrzymasz od nas bezpłatne materiały edukacyjne dla Ciebie
i Twoich uczniów oraz gotowe scenariusze lekcji,
›› przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich uczniów stronę: zus.pl/edukacja,
›› zapewnimy Ci indywidualne wsparcie eksperta ZUS, który będzie Twoim opiekunem merytorycznym przy projekcie,
›› zorganizujemy wycieczki edukacyjne do ZUS dla Twoich podopiecznych,
›› zaprosimy Cię na szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych
(m.in. we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji),
›› udostępnimy Ci dodatkowe materiały informacyjne o ubezpieczeniach społecznych,
›› wystawimy Ci zaświadczenia o udziale w projekcie edukacyjnym,
›› zaprosimy Cię na konferencje, seminaria i wykłady o ubezpieczeniach społecznych.

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Ryzyka socjalne dotyczą właściwie każdego z nas. Są to zdarzenia,
które pogarszają naszą sytuację materialną i uniemożliwiają lub utrudniają
nam zdobycie pieniędzy na utrzymanie.
Te ryzyka to: choroba, macierzyństwo,
niezdolność do pracy, śmierć żywiciela
rodziny, wypadek przy pracy, starość.
W takich sytuacjach z pomocą przychodzą ubezpieczenia społeczne.

Edukacja z ZUS

Szanowni Państwo,

Edukacja z ZUS
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Twoi uczniowie dowiedzą się:
›› czym są ubezpieczenia społeczne i dlaczego są tak ważne
w życiu,
›› jak indywidualnie planować swoją bezpieczną przyszłość,
›› jak podejmować świadome decyzje na rynku pracy,
›› jak korzystać z nowoczesnych rozwiązań, które udostępnia ZUS,
a przez to sprawnie poruszać się w świecie finansów.
Dostaniecie od nas bezpłatne materiały i gadżety edukacyjne.

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Studencie,
›› oferujemy Ci praktyki i staże w największej instytucji finansowej,
jaką jest ZUS,
›› eksperci ZUS pomogą Ci w badaniach do Twojej pracy dyplomowej, która dotyczy ubezpieczeń społecznych,
›› przygotowaliśmy dla Ciebie czasopismo „ZUS dla Studenta”,
w którym piszemy o ubezpieczeniach społecznych z myślą
o Twoich potrzebach.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Wiedzę
o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat.
Dlatego z myślą o najmłodszych:
›› organizujemy wycieczki do naszych oddziałów z pogadanką edukacyjną,
›› nasi eksperci opowiadają dzieciom w przedszkolu o ubezpieczeniach społecznych i swojej pracy w ZUS,
›› przygotowaliśmy kolorowankę edukacyjną „Zawsze Użyteczna
Skarbonka”,
›› stworzyliśmy grę planszową, która w prosty sposób wyjaśnia
dzieciom ideę ubezpieczeń społecznych.

3

Komiks-kolorowanka

(i nie tylko)

Edukacja z ZUS

ZUS dla najmłodszych

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Rys. Tomasz Wilczkiewicz
Proj. okł. Jarosław Leśniewski

Projekt z ZUS

Szkoły podstawowe
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II. Projekt z ZUS
Projekt z ZUS to gotowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 10 tys. uczniów.
Jego zaletą jest to, że można go przeprowadzić w każdym momencie
(przez cały rok szkolny) we wszystkich szkołach, które się zgłoszą.
We współpracy z metodykiem nauczania przygotowaliśmy materiały dydaktyczne do lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Nauczyciel
otrzymuje od nas pakiet edukacyjny, który zawiera scenariusz lekcji,
prezentację, kilkuminutowy film oraz karty projektu i arkusze ocen.
Wszystkie materiały są dostępne również w wersji elektronicznej
na zus.pl/edukacja.
Jeśli chcesz, ekspert ZUS pomoże Ci przeprowadzić lekcję.
W ramach projektu organizujemy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Uczestnicy mają przygotować film, plakat lub komiks, który
wyjaśnia, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne.

Autorka: Anna Kamola
Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
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Szkoły podstawowe

Autorka: Patrycja Adamczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu

Projekt z ZUS

Autorki: Martyna Godziewska, Natalia Rudzka
Publiczne Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju

Autorki: Julia Jaskułecka, Julia Kwaśniewska,
Amelia Przysiężniak, Dominika Tryniecka, Julia
Wiśniewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II –
Papieża w Orłowie Drewnianym

Zwycięskie prace publikujemy na stronie zus.pl/edukacja

III. Lekcje z ZUS
„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawiera on treści z podstawy programowej przedmiotu
wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia
w zawodach, m.in. technik rachunkowości, technik administracji,
technik handlowiec, technik ekonomista, opiekun osoby starszej,
opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa
i asystent osoby niepełnosprawnej.
Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory
wzięło w nim udział blisko 230 tysięcy uczniów z ponad 1400 szkół.
Zarówno Ty, jak i Twoi uczniowie otrzymujecie od nas gotowe pakiety edukacyjne („Zeszyt ucznia” i „Zeszyt nauczyciela” z płytą CD)
oraz wsparcie eksperta ZUS z najbliższego oddziału.
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MATERIAŁY DLA UCZNIA

załącznik:
• skrócona instrukcja tworzenia koła fortuny.
Interaktywne koło fortuny możemy zrobić na stronie wheeldecide.com.
Jest to ciekawe narzędzie, proste w obsłudze.
Należy
postępować
w dla
następujący
sposób:
Projekt
edukacyjny
ZUS
szkół ponadpodstawowych
1. Wejdź na stronę.
Patronat MRPiPS oraz MEN
2. Nie musisz się logować.
3. Dodaj pytania na liście. Aby zwiększyć liczbę pytań/ zadań, kliknij [Add choice].
4. Napisz tytuł koła fortuny.
5. Kliknij w opcję [Advanced options] i wybierz kolory koła oraz czas ruchu koła
do zatrzymania.
6. Kliknij w [Apply wheel changes].
7. Koło fortuny jest gotowe.
8. Na górze strony jest zrobione przez Ciebie koło, a pod nim opcja [Embeed wheel].
Po skopiowaniu grę możesz osadzić na blogu.
9. Jeśli nie prowadzisz bloga, skopiuj link gry z paska przeglądarki i zapisz w dokumencie
Word.
10. Link do koła możemy zakodować w QR – koło fortuny działa na Androidzie.
Np.:
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składa się z czterech lekcji:

LEKCJA 3. Renty i emerytury
›› Świadczenia z ubezpieczeń rentowych
›› Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
›› Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach
›› Emerytura – I, II, III filar
LEKCJA 4. E-ZUS, czyli firma pod ręką
›› Rejestracja firmy
›› Zgłoszenie do ubezpieczeń
›› Ulgi w płaceniu składek
›› Rozliczenia z ZUS
Projekt ma swoją stronę na
Facebooku, która zawiera wiele treści
merytorycznych. Pomaga uczniom przygotować się do Olimpiady
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (o niej niżej).
Treści publikujemy kilka razy w tygodniu, a na miesiąc przed kolejnymi
etapami olimpiady niemal codziennie. Wśród nich można znaleźć m.in.:
›› ciekawostki na temat ubezpieczeń społecznych i ZUS,
›› animacje poradnikowe,
›› infografiki i dane liczbowe,
›› fakty i mity o ubezpieczeniach,
›› relacje z wydarzeń edukacyjnych, które organizuje ZUS,
›› materiały partnerów medialnych (np. Bryk.pl, Interia.pl).

Lekcje z ZUS

LEKCJA 2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki
›› System ubezpieczeń społecznych
›› Praca zarobkowa a ubezpieczenia
›› Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
›› Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Szkoły ponadpodstawowe

LEKCJA 1. Świadomy zawsze ubezpieczony
›› Cel ubezpieczeń społecznych
›› Historia ubezpieczeń
›› Zadania ZUS
›› ZUS ≠ FUS

7

Olimpiada

Szkoły ponadpodstawowe
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Grafiki opisujemy w taki sposób, aby ze strony mogły korzystać
także osoby, które używają czytników ekranu (niedowidzący i niewidomi).
Jesteśmy również na

– na kanale

„Elektroniczny ZUS”.

Wszystkie materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” udostępniliśmy
też w wersji elektronicznej na:
zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-uzupelniajace
„Lekcje z ZUS” objęli honorowym patronatem minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz minister edukacji narodowej.
rekomenduje „Lekcje z ZUS”.

IV. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”
Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Od 2014 r. wzięło w niej udział
ponad 118 tys. uczniów z ponad 1000 szkół.
Laureaci (I–IV miejsce) otrzymują od współpracujących z nami
uczelni – takich jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – indeksy
na kierunki studiów, które są związane z tematyką Olimpiady (czyli prawo, polityka społeczna, organizowanie rynku pracy, finanse
i rachunkowość), lub dodatkowe punkty w rekrutacji.
Dodatkowo laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie
jak laptopy, tablety, czytniki e-booków. Nagradzamy także zwycięskie szkoły oraz nauczycieli prowadzących.
Pełną listę uczelni i kierunków publikujemy na zus.pl/edukacja

Finał Olimpiady – edycja 2018/2019

9
Szkoły ponadpodstawowe

Olimpiadę „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
objęli honorowym patronatem minister rodziny, pracy i polityki
społecznej oraz minister edukacji narodowej.

Olimpiada

Fot. Olaf Rawski

Program „Moje finanse”

Szkoły ponadpodstawowe
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V. Program „Moje finanse”

Współpracujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy
programie „Moje finanse” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Przygotowaliśmy moduł edukacyjny „Inwestycja w przyszłość”.
Można się z niego dowiedzieć, jaki jest cel ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje ubezpieczeń i które z nich są obowiązkowe,
na jakie świadczenia można liczyć, gdy opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne, i jak te składki są rozliczane.
Więcej informacji nt. programu znajdziecie na stronie:
moje-finanse.junior.org.pl/pl/moje-finanse-w-szkole

VI. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Jesteśmy obecni także w programie Nowoczesne Zarządzanie
Biznesem. Jest to program realizowany na 130 publicznych i niepublicznych uczelniach w kraju przez Centrum Prawa Bankowego
i Informacji oraz Związek Banków Polskich.
Od 2015 r. odbyło się ponad 280 wykładów, w których wzięło udział
13 tys. studentów.
W ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie
długoterminowe” prowadzimy wykłady:
›› Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka.
›› ZUS dla Studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce.

Planujemy także nowy wykład o systemach emerytalnych w wybranych państwach świata.

Informacje o wykładach ZUS na stronie programu NZB:
nzb.pl/tematy-oszczedzanie-oraz-inwestowanie-dlugoterminowe

VII. Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Współpracujemy z ponad 90 uczelniami. Pełną listę uczelni, które
z nami współpracują, publikujemy na zus.pl/edukacja

Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Mamy także swoje stanowiska informacyjne podczas tzw. stref NZB.
Oferujemy w nich porady i informacje o stażach i praktykach w ZUS
oraz o Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), która umożliwia
wgląd on-line do indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS.

Szkoły wyższe

Dzięki wykładom dowiesz się m.in.:
›› dlaczego warto opłacać składki na ubezpieczenie społeczne,
›› jakie rodzaje składek na ubezpieczenia społeczna trzeba płacić
w zależności od rodzaju umowy (zlecenia, o dzieło, o pracę),
›› czym różnią się poszczególne umowy (zlecenia, o dzieło, o pracę),
›› jakie warunki należy spełniać, aby jako student być zwolnionym
z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
›› jakie korzyści daje nam ubezpieczenie zdrowotne,
›› jak założyć działalność gospodarczą,
›› jakie składki płaci przedsiębiorca,
›› kiedy przedsiębiorca ma prawo do tzw. składki ulgowej,
›› kiedy student ma prawo do renty rodzinnej i renty socjalnej,
›› czym jest umowa uaktywniająca dla niań,
›› jak można załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu
(ePUAP, PUE).

11

O ZUS i ubezpieczeniach społecznych

Edukacja z ZUS
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Współpraca obejmuje:
›› wykłady na temat ubezpieczeń społecznych,
›› udział ekspertów ZUS w konferencjach naukowych,
›› współorganizowanie wydarzeń przygotowywanych przez uczelnie,
›› współpracę naukową, badania i konsultacje naukowe,
›› możliwość publikacji artykułów naukowych na łamach kwartalnika „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”,
›› poradnictwo ubezpieczeniowe,
›› współtworzenie programu studiów podyplomowych z zakresu
ubezpieczeń społecznych,
›› praktyki studenckie i staże absolwenckie w ZUS (486 praktykantów i 120 stażystów w roku akademickim 2018/2019).

VIII. O ZUS i ubezpieczeniach społecznych słów kilka
Co robimy
›› Przyznajemy i wypłacamy m.in. emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
›› Pobieramy i gromadzimy składki na ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
›› Pobieramy składki na ubezpieczenie zdrowotne i przekazujemy
je do Narodowego Funduszu Zdrowia.
›› Prowadzimy indywidualne konta ubezpieczonych i konta płatników składek (przedsiębiorców).
›› Realizujemy zadania z zakresu prewencji rentowej i wypadkowej.
Z naszych usług korzysta prawie 25 mln klientów. Jesteśmy jedną
z największych instytucji finansowych w Polsce i w Europie.

ZUS to nie FUS
Twoje składki na ubezpieczenia społeczne wpływają do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (FUS), którym zarządzamy. To ze środków
FUS wypłacamy świadczenia. Zatem płacisz „na FUS”, a nie „na ZUS”.

Czym są ubezpieczenia społeczne i po co one są?

Świadczenia, czyli pieniądze, które wypłacamy, można podzielić
na cztery grupy: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
Dlatego składka na ubezpieczenia społeczne obejmuje takie właśnie
cztery części: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Edukacja z ZUS

Ubezpieczenia społeczne zapewniają pieniądze osobom, które nie
mogą pracować m.in. z powodu złego stanu zdrowia czy wieku. Te
pieniądze wypłacamy do końca życia albo przez określony czas.
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IX. Nasi koordynatorzy są tutaj

Jesteśmy dla Was dostępni we wszystkich powiatach.Kontakt do
naszych koorynatorów ds. edukacji znajdziesz na zus.pl/edukacja

Nasi koordynatorzy

Mapa oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Edukacja z ZUS
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Liczba uczniów i szkół, które wzięły udział w „Lekcjach
z ZUS” w roku szkolnym 2018/2019
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Rys. Katarzyna Zalepa

Liczba uczniów i szkół, które wzięły udział w Olimpiadzie
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
w roku szkolnym 2018/2019

Edukacja z ZUS
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Nasi koordynatorzy
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Edukacja z ZUS
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Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
www.zus.pl
Strona o projektach edukacyjnych ZUS:
zus.pl/edukacja
Koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji:
zus.pl/edukacja/kontakt

Nasi koordynatorzy

Kanał na YouTube – Elektroniczny ZUS:
youtube.com/user/ElektronicznyZUS
Strona na facebook.com – Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”
Serwis Bryk.pl o „Lekcjach z ZUS”
bryk.pl/artykuly-lekcje-z-zus

Rys. Katarzyna Zalepa

Druk: Poligrafia ZUS. Zam. 1332/19

zus.pl/edukacja

