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Oddział w Chorzowie 

 
 

2019/2020 
VI edycja projektu edukacyjnego ZUS 

 
Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy 

szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego 

 
serdecznie zapraszamy do udziału w 6 edycji projektu edukacyjnego „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, 

 uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi,  
 nasz projekt gości w szkołach od 2014 r.,  
 do tej pory w „Lekcjach z ZUS” wzięło odział blisko 230 tysięcy uczniów z ponad 1400 

szkół, 
 uczniowie mają możliwość uczestnictwa w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej  

o ubezpieczeniach społecznych”, 
 nasza Olimpiada przyciąga coraz więcej uczniów, od 2014 r. wzięło w niej udział 

ponad 118 tysięcy młodych ludzi, z 1000 szkół w całej Polsce, 
 laureaci Olimpiady (uczniowie oraz szkoły) mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, m.in. 

indeksy na studia od współpracujących z nami uczelni ! 

 
Co oferujemy 
Do dyspozycji szkół, zupełnie bezpłatnie są dostępne: 
 

 zeszyty dla ucznia i nauczyciela, 
 materiały multimedialne do prowadzonych lekcji, 
 wsparcie eksperta ZUS z najbliższego oddziału. 
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Zapraszamy do udziału w 6 edycji „Lekcji z ZUS”. Zgłoszenia szkół prosimy kierować:  
Bielsko-Biała:  

 monika.willmann@zus.pl, 
telefonicznie pod numerami: 33 825 22 16, 502 008 917. 

Chorzów: 
 barbara.muc@zus.pl 

telefonicznie pod numerami: 32 349 06 22, 502 009 200 
Częstochowa: 

 paulina.grygielska@zus.pl 
telefonicznie pod numerami: 34 368 93 16, 665 090 588 

Rybnik:  
 Justyna.marszalek-switlik@zus.pl 

telefonicznie pod numerami: 32 439 11 65, 502 001 216 
 Miroslawa.Piekorz@zus.pl 

Telefonicznie pod numerami: 32 327 40 36, 502 009 167 
zakres terytorialny dot. szkół z Tych i Pszczyny 

Sosnowiec:  
 malgorzata.mecik@zus.pl 

telefonicznie pod numerami: 32 368 33 12, 502 002 299 
Zabrze:  

 sonia.pierscinska@zus.pl  
telefonicznie pod numerami: 32 277 86 73, 502 009 849 

 katarzyna.witusik@zus.pl 
Telefonicznie pod numerami: 32 277 89 96, 502 009 834 
 

Niezbędne informacje o projekcie „Lekcje z ZUS” dostępne są: 
 na stronie www.zus.pl/edukacja 

Jesteśmy też na: 
 Facebooku,  
 Youtube – kanał „Elektroniczny ZUS”. 
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