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Oddział w Chorzowie 

  

 

2022/2023 
XI edycja projektu edukacyjnego ZUS 

 
 
Szanowni Państwo,  
Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy  
szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego  
 
serdecznie zapraszamy do udziału w 9 edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”.  
 

 „Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych,  
 to projekt autorski, który powstał aby budować świadomość młodego pokolenia 

Polaków, w obszarze ubezpieczeń społecznych,  
 nasz projekt gości w szkołach od 2014 r.,  
 w ostatniej edycji  w „Lekcjach z ZUS” udział wzięło ponad 75 tysięcy uczniów  

z blisko 1550 szkół,  
 zwieńczeniem projektu jest coroczna Ogólnopolska Olimpiada wiedzy  

o ubezpieczeniach pod nazwą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych”, która w roku szkolnym 2021/2022 uzyskała status olimpiady 
tematycznej (zawodowej),  

 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.  

 
 
 
 
  



Zapraszamy do udziału w 9 edycji „Lekcji z ZUS”. Zgłoszenia szkół prosimy kierować:  
 
Bielsko-Biała:  

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

 barbara.muc@zus.pl  
kontakt telefoniczny pod numerami: 32 349 06 22, 502 009 200  
 
Częstochowa:  

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

 justyna.marszalek-switlik@zus.pl  
kontakt telefoniczny pod numerami: 32 439 11 65, 502 001 216  
 

 miroslawa.piekorz@zus.pl  
kontakt telefoniczny pod numerami: 32 327 40 36, 502 009 167  
 
Sosnowiec:  

 malgorzata.mecik@zus.pl  
kontakt telefoniczny pod numerami: 32 368 33 12, 502 002 299  
 
Zabrze:  

 beata.serwinska@zus.pl 
kontakt telefoniczny pod numerami: 32 277 86 73 
 
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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