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I.

Wstęp

1

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

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych

II. Uczyć o ubezpieczeniach społecznych
jest łatwiej z naszą pomocą

Edukacja z ZUS

warto inwestować w swoją przyszłość
i podejmować świadome decyzje.
Największym dobrem, jakie możemy
otrzymać oraz przekazać następnym
pokoleniom, jest wiedza. Nauka
o ubezpieczeniach społecznych
procentuje w codziennym życiu, bo
każdy z nas jest narażony na zdarzenia
losowe, takie jak utrata pracy czy
niezdolność do jej wykonywania. Ważne, prof. dr hab. Gertruda Uścińska
prezes ZUS
aby wiedzieć, jak w takiej sytuacji postąpić.
Dlatego proponujemy lekcje i materiały o ubezpieczeniach
społecznych przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Fot. materiały prasowe ZUS

Szanowni Państwo,

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja z ZUS
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Uczniu,
› dowiesz się, czym są ubezpieczenia społeczne i dlaczego są tak
ważne w życiu,
› otrzymasz od nas bezpłatne materiały edukacyjne,
› organizujemy dla Ciebie konkurs i Olimpiadę z atrakcyjnymi nagrodami,
› jeśli zostaniesz laureatem lub finalistą Olimpiady, otrzymasz
indeks na jedną z uczelni, z którymi współpracujemy, lub
dodatkowe punkty w rekrutacji,
› jeśli zostaniesz laureatem Olimpiady, będziesz zwolniony
z części pisemnej egzaminu zawodowego w zawodach: technik
ekonomista (kwalifikacja EKA.04) oraz technik ekonomista
i technik rachunkowości (kwalifikacja EKA.05),
› wystawimy Ci zaświadczenie o udziale w projekcie edukacyjnym.

Studencie,
› oferujemy Ci praktyki i staże w największej instytucji finansowej,
jaką jest ZUS,
› nasi eksperci pomogą Ci w badaniach do Twojej pracy dyplomowej,
która dotyczy ubezpieczeń społecznych,
› organizujemy dla Ciebie konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz
doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych.

III. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie. Dlatego
wiedzę o nich należy przekazywać już od najmłodszych lat.
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”.
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Komiks-kolorowanka

(i nie tylko)

Edukacja z ZUS

ZUS dla najmłodszych

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Rys. Tomasz Wilczkiewicz
Proj. okł. Jarosław Leśniewski

Projekt z ZUS

Szkoły podstawowe
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IV. Projekt z ZUS
„Projekt z ZUS” to program edukacyjny pod patronatem ministra
rodziny i polityki społecznej oraz ministra edukacji i nauki
realizowany w szkołach podstawowych. Można go przeprowadzić
w każdym momencie (przez cały rok szkolny) we wszystkich
szkołach, które się do niego zgłoszą.
„Projekt z ZUS” ma wprowadzić uczniów w podstawowe
zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych
w Polsce. Podczas jednej lekcji uczniowie dowiadują się,
dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie
świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Materiały
dydaktyczne dostępne są w wersji papierowej, jak również
w wersji elektronicznej na stronie www.zus.pl/edukacja/szkolypodstawowe/projekt-z-zus/materialy.
W ramach projektu organizujemy konkurs z atrakcyjnymi
nagrodami.
Zadaniem uczestników jest
wykonanie pracy konkursowej
(w formie filmu, plakatu
lub komiksu), która wyjaśni,
dlaczego ubezpieczenia
społeczne są ważne.
Od 2017/2018 roku
w „Projekcie z ZUS”
uczestniczyło ponad
65 tys. uczniów.
I miejsce
w konkursie „Projekt z ZUS”
w kategorii plakat:
Wojciech Godziemski „Ubezpiecz się i idź
przez życie zawsze z uśmiechem i spokojem”,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Bulkowie
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Szkoły podstawowe

II miejsce
w konkursie „Projekt z ZUS”
w kategorii plakat:
Klaudia Rożek, Klaudia Sowińska,
Malwina Zielińska
„My o Was dbamy,
więc się ubezpieczamy”,
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Smołdzinie

Projekt z ZUS

III miejsce w konkursie „Projekt z ZUS” w kategorii plakat:
Alicja Dutkiewicz, Karolina Jakoby, Maja Nowicka, Artur Zabłocki,
Łukasz Kamiński „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku

II miejsce
w konkursie „Projekt z ZUS”
w kategorii komiks:
Julia Weszczak
„Dlaczego ubezpieczenia społeczne
są ważne?”,
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie

Projekt z ZUS

Szkoły podstawowe
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III miejsce
w konkursie
„Projekt z ZUS”
w kategorii komiks:
Ewelina Kowal, Magdalena
Kowal, Natalia Soluch,
Wiktoria Wołoszyn,
Amelia Żmijan
„Życie i ZUS”,
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zamchu

Zwycięskie prace publikujemy na stronie www.zus.pl/edukacja/
szkoly-podstawowe/projekt-z-zus/konkurs.

V. Lekcje z ZUS

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” prowadzimy pod patronatem ministra rodziny
i polityki społecznej oraz ministra edukacji i nauki. Opieramy je na
częstej interakcji z uczniami, dlatego przygotowaliśmy prezentacje
i filmy. Proponujemy też krzyżówki i quizy, dzięki którym
uczniowie w przystępny i atrakcyjny sposób pogłębią swoją wiedzę
o ubezpieczeniach społecznych.

Lekcja 1: Świadomy
zawsze ubezpieczony

MATERIAŁY DLA UCZNIA

Lekcja 1

Cel ubezpieczeń społecznych
Historia ubezpieczeń
Zadania ZUS

Projekt edukacyjny ZUS dla szkół ponadpodstawowych
Patronat MRPiPS oraz MEN

Lekcja 2: Co Ci się należy,
kiedy płacisz składki

ZUS ≠ FUS

Lekcja 2

ć

Szkoły ponadpodstawowe

„Lekcje z ZUS” to projekt skierowany do uczniów szkół
ponadpodstawowych. Podczas czterech lekcji uczniowie dowiadują
się, czym jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści
i jakie obowiązki. Wiedza ta pozwoli podjąć słuszne decyzje
dotyczące przyszłej ścieżki zawodowej.

zakresu
młodzież
z jego
ących

rytury
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System ubezpieczeń społecznych
Praca zarobkowa a ubezpieczenia
Świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego
Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego

Lekcja 3: Renty i emerytury
Lekcja 3

Świadczenia
z ubezpieczeń rentowych
Świadczenia
z ubezpieczenia
emerytalnego
Emerytura – Twoja
przyszłość w Twoich rękach

rma
Lekcja 4: E-ZUS,
czyli firma pod ręką
Lekcja 4

Rejestracja firmy
Zgłoszenie do ubezpieczeń
Ulgi w płaceniu składek
Rozliczenia z ZUS

Opracowaliśmy, wydaliśmy i udostępniamy bezpłatnie grę
planszową „Specjalista ZUS”. Dzięki niej uczeń wciela się w rolę
pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wspina się po
szczeblach kariery zawodowej. Podczas tej drogi dowiaduje się
więcej o ubezpieczeniach społecznych. Doradca metodyczny
Ośrodka Rozwoju Edukacji pozytywnie ocenił tę grę i polecił ją
także dla uczniów o specjalnych potrzebach (np. z diagnozą ADHD).
Jeśli chcesz otrzymać grę, zgłoś się do naszego koordynatora
(kontakt na stronie www.zus.pl/edukacja/kontakt).

Lekcje z ZUS

Szkoły ponadpodstawowe
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Dotychczas w projekcie „Lekcje z ZUS” wzięło udział niemal
500 tysięcy uczniów.
Projekt składa się z czterech lekcji:
LEKCJA 1. Świadomy zawsze ubezpieczony
› Cel ubezpieczeń społecznych
› Historia ubezpieczeń
› Zadania ZUS
› ZUS ≠ FUS
LEKCJA 2. Co Ci się należy, kiedy płacisz składki
› System ubezpieczeń społecznych
› Praca zarobkowa a ubezpieczenia
› Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
› Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

LEKCJA 3. Renty i emerytury
› Świadczenia z ubezpieczeń rentowych
› Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
› Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach
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Zeszyty „Lekcje z ZUS” to materiały dydaktyczne do cyklu czterech godzin lekcyjnych z zakresu
ubezpieczeń społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas tych zajęć młodzież
zapoznaje się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego
genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących
działalność gospodarczą.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

Materiały dydaktyczne przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy
z metodykami nauczania.

Historia ubezpieczeń
Zadania ZUS
ZUS ≠ FUS

LEKCJA 4. E-ZUS, czyli firma pod ręką
› Rejestracja firmy
› Zgłoszenie do ubezpieczeń
› Ulgi w płaceniu składek
› Rozliczenia z ZUS
Lekcja 2. Co Ci się należy,
kiedy płacisz składki

Lekcja 3. Renty i emerytury
Świadczenia z ubezpieczeń
rentowych

Świadczenia z ubezpieczenia
emerytalnego
Emerytura – Twoja przyszłość
w Twoich rękach

Lekcja 4. E-ZUS, czyli rma
pod ręką

System ubezpieczeń społecznych

Rejestracja rmy

Praca zarobkowa a ubezpieczenia

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego

Ulgi w płaceniu składek

Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego

Rozliczenia z ZUS

Lekcje z ZUS

Wszystkie materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” udostępniamy
w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej na:
www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania.

Szkoły ponadpodstawowe

Cel ubezpieczeń społecznych

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

Lekcja 1. Świadomy zawsze
ubezpieczony

Projekt edukacyjny ZUS dla szkół ponadpodstawowych
Patronat MRiPS oraz MEN

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Szkoły ponadpodstawowe

10

VI. Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”
Po „Lekcjach z ZUS” zapraszamy uczniów do wzięcia udziału
w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”. Od 2014 r. uczestniczyło w niej ponad 200 tys. uczniów.
W 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej doceniło rangę
edukacyjną i prestiż Olimpiady. Dlatego też to przedsięwzięcie od
kwietnia 2020 r. znalazło się w wykazie olimpiad tematycznych.
Tym samym od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści
Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego
na technika ekonomistę w zakresie kwalifikacji EKA.04. oraz
na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie
kwalifikacji EKA.05.

Uroczyste wręczenie nagród, Olimpiada 2021/2022

Uroczyste wręczenie nagród, Olimpiada 2021/2022

Laureaci (I, II i III miejsce) oraz finaliści otrzymują od
współpracujących z nami uczelni indeksy na kierunki studiów, które
są związane z tematyką Olimpiady (np. prawo, polityka społeczna,
organizowanie rynku pracy, finanse i rachunkowość), lub dodatkowe
punkty w rekrutacji. Pełną listę uczelni i kierunków publikujemy na
www.zus.pl/uczelnie/wspolpraca-zus-z-uczelniami.

Uroczyste wręczenie nagród, Olimpiada 2021/2022

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Dodatkowo laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe,
takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków. Nagradzamy także
zwycięskie szkoły oraz nauczycieli.
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Szkoły ponadpodstawowe

Udział w Olimpiadzie może być również ogromną korzyścią dla
szkoły – sukcesy uczniów są wysoko punktowane w ogólnopolskich
rankingach szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Szkoły ponadpodstawowe
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Utworzyliśmy na Facebooku fanpage Olimpiady, aby z aktualnymi
informacjami docierać do jak największej liczby osób. Uczniowie
i nauczyciele znajdą tam 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.
Prowadzimy dwie grupy dyskusyjne: „Żeby uczeń nie przerósł mistrza.
Grupa dla nauczycieli” oraz „Grupa wiesz więcej” dla uczniów.
Jesteśmy również na YouTube – na kanale „Elektroniczny ZUS”.

Znajdziesz tu m.in. filmiki z cyklu „Lekcje z ZUS”:

oraz prace nagrodzone w ramach konkursu „Projekt z ZUS”:

VII. Akademia
Ubezpieczeń Społecznych

Więcej informacji na stronie www.zus.pl/uczelnie/wspolpraca-zusz-uczelniami.

VIII. Konkursy Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Od 2021 r. w ZUS organizowany jest konkurs na najlepszą pracę
licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń
społecznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które obroniły
swoją rozprawę na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie
naukowej. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć
ubezpieczeń społecznych. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę
finansową, a zwycięskie prace są publikowane nakładem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj na stronę www.zus.pl/
uczelnie/konkurs-prezesa-zus-na-najlepsza-prace-licencjackamagisterska-oraz-doktorska-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych
lub napisz: konkurs_zus@zus.pl.

Akademia Ubezpieczeń Społecznych

Nasze działania to przede wszystkim:
› wykłady na temat ubezpieczeń społecznych,
› udział naszych ekspertów w konferencjach naukowych,
› współorganizowanie wydarzeń przygotowywanych przez uczelnie,
› współpraca naukowa i konsultacje,
› możliwość publikacji artykułów naukowych na łamach kwartalnika
„Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”,
› poradnictwo ubezpieczeniowe,
› praktyki studenckie i staże absolwenckie w ZUS.

Szkoły wyższe

Współpracujemy z ponad 100 uczelniami.
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IX. Nasi koordynatorzy
ds. komunikacji społecznej i edukacji

Edukacja z ZUS

Możesz liczyć na pomoc naszych koordynatorów ds. komunikacji
społecznej i edukacji. Ich dane kontaktowe znajdziesz na
www.zus.pl/edukacja/kontakt.

43 koordynatorów

Nasi koordynatorzy

ds. komunikacji społecznej i edukacji z całej
Polski pomaga przeprowadzić w szkołach
projekty edukacyjne ZUS

Jak się skontaktować
Dane kontaktowe do koordynatorów
znajdziesz na stronie:
www.zus.pl/edukacja/kontakt

Jakie pytania
Koordynatorzy odpowiedzą na Twoje pytania
w kwestiach organizacyjnych od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00–15.00

Który oddział
Jeśli nie wiesz, pod który oddział
podlega Twoja szkoła, skorzystaj
z wyszukiwarki oddziałów ZUS na stronie
www.zus.pl/edukacja/kontakt
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Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
www.zus.pl

Koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji:
www.zus.pl/edukacja/kontakt

Edukacja z ZUS

Strona o projektach edukacyjnych ZUS:
www.zus.pl/edukacja

youtube.com/user/ElektronicznyZUS

Rys. Katarzyna Zalepa

Więcej informacji

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Kawa z FUS-em – czy warto jej się napić?

Edukacja z ZUS
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X. Kawa z FUS-em – czy warto jej się napić?
Podobno w życiu pewne są tylko śmierć
i podatki. Niektórzy dodają, że jeszcze
składki na ZUS. No właśnie...
Czy na ZUS? A może jednak na FUS? Czy
opłacamy pensje pracowników ZUS, czy
jednak składamy na własną emeryturę?
I co tak naprawdę mamy z tego, że te
składki płacimy? A może by tak ich nie
płacić? I kto to w ogóle wymyślił?! Musimy
się męczyć z instytucją, która pewnie
pochodzi ze słusznie minionej epoki.
Zaraz, zaraz... ZUS ma już 88 lat – czy to
znaczy, że to jednak jest pomysł przedwojenny? Jak to się zaczęło?
I czy długo jeszcze potrwa?
Jeżeli choć raz zadawaliście sobie któreś z tych pytań, zapraszamy
do lektury www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/wydawnictwa/
kawa-z-fus-em. Postaramy się na nie odpowiedzieć w nieco
lżejszej formie niż dotychczas. Nasi bohaterowie na własnej skórze
przekonali się, czym są ubezpieczenia społeczne i czy opłaca się
płacić składki.

Okładka: Marcel Zieleniak, I miejsce w konkursie „Projekt z ZUS” w kategorii plakat 2020 r.
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