
 

   

 
Informacja prasowa 

  

Seniorze, przyjdź do ZUS! 

 

Jak co roku, w październiku, wspólnie z partnerami Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

wspiera osoby starsze. Informuje, edukuje i wyjaśnia kwestie związane z ubezpieczeniami 

społecznymi, bezpieczeństwem i zdrowiem seniorów.  

 

Wydarzenia w ramach tegorocznej akcji pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” 

będą się odbywały w całym kraju, a udział w nich jest bezpłatny. Z myślą o seniorach, po raz 

kolejny, wydaliśmy również publikację „ZUS dla Seniora” – informuje Marlena Nowicka – 

rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. 

 

Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń na trenie całego kraju, które ZUS organizuje 

dla osób starszych.  

 

Chcemy przekazać seniorom wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, świadczeniach z ZUS, 

ale również zachęcić do wyjścia z domu. W czasie spotkań osoby starsze skorzystają z porad 

ekspertów ZUS m.in. w zakresie waloryzacji, zatrudnienia na emeryturze czy zasad 

wyliczania emerytur – zachęca Nowicka. 

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera 

ważne informacje dla osób starszych. Gazetka „ZUS dla Seniora” jest dostępna na stronie 

internetowej ZUS. 

Sprawdź co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń oraz szczegółowe 

informacje są na stronie internetowej www.zus/senior. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/czasopisma/zus-dla-seniora
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/czasopisma/zus-dla-seniora
https://www.zus.pl/senior
https://www.zus.pl/senior
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Harmonogram 
 
Środa Wlkp. 
• 3.10. – w Inspektoracie – dyżur funkcjonariusz Policji- Temat Bezpieczny Senior – 
10:00-11:00 
• 4.10. – w inspektoracie- dyżur telefoniczny (61 286 01 11) Temat:  Kapitał 
początkowy jako część składowa emerytury dla osób urodzonych po 1948 roku – 8:00-10:00 
• 5.10. – w Inspektoracie – dyżur telefoniczny (61 286 01 11) – Temat: Zasady 
przyznawania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji- 
8:00-10:00 
• 18.10. – Dominowo, Urząd Gminy ul. Centralna 7- porady emerytalno-rentowe plus 
PUE- 9:00-11:00 
• 19.10.- Zaniemyśl Urząd Gminy, ul. Średzka 9- porady emerytalno-rentowe plus PUE- 
9:00-11:00 
• 24.10.- w inspektoracie- dyżur funkcjonariusza Policji- 10:00-11:00 
Śrem 
• 4.10. – Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 16- porady eksperta ZUS plus PUE – 10:00-
12:00 
• 11.10.- w Inspektoracie- dyżur telefoniczny (505 751 758) – Temat: Świadczenia dla 
osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 10:00-13:00 
• 12.10. – Dom Pomocy Społecznej ul. Owocowa 7 - porady emerytalno-rentowe plus 
PUE – 10:00-12:00 
• 19.10. – w inspektoracie- dyżur funkcjonariusza Policji – Temat Bezpieczny senior-
10:00-13:00 
• 24.10.- Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny - porady emerytalno-rentowe plus 
PUE- 13:00-15:00 
• 25.10. –Klub Seniora ul. Chłapowskiego 3- porady emerytalno-rentowe plus PUE- 
10:00-12:00 
Poznań 
• 5.10. –Centrum Inicjatyw Senioralnych ul. Mielżyńskiego 24 – porady emerytalno-
rentowe plus PUE – 12:00-14:30 
• 10.10. 28.10.– w Oddziale -Wystawa prac biorących udział w konkursie ZUS „Jak 
zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku”. Konkurs organizowany w ramach 
kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” – 8:00-15:00 
• 12.10. – w Oddziale – dyżur telefoniczny (61 87 45 483) –porady emerytalno-
rentowe – 9:00-11:00 
• 19.10.- Szkoła Podstawowa w Ziminie- porady emerytalno-rentowe plus PUE- 16:30-
18:30 
• 26.10. – w Oddziale -  porady NFZ (promocja zdrowia, wydawanie kart EKUZ), porady 
PFRON oraz Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Kórniku, Fundacja Polska Bezgotówkowa ( 
doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa) – 10:00-13:00 
Gniezno 
• 7.10.- Klub Seniora w Wierzbiczanach – porady eksperta ZUS-9:00-10:00 
• 21.10.- w inspektoracie- dyżur telefoniczny (61/4240650) - temat: Bezpiecznie, 
zdrowo, bezgotówkowo-jak dokonać zmiany sposobu wypłaty świadczenia-12:00-14:00 
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Turek 
• 10.10. – w inspektoracie – Dyżur funkcjonariusza Policji – Temat: bezpieczny senior 
– 10:00-12:00 
Konin  
• 11.10. – Klub Seniora w Starym Mieście- dyżur pracownika ZUS plus PUE – 16:00-
18:00 
• 12.10. – Dzienny Dom Pomocy Senior + w Golinie-dyżur eksperta ZUS plus PUE-
10:00-12:00 
• 13.10. – Pracownia Artystyczna EDUZA- porady emerytalno-rentowe plus PUE – 
16:00-18:00 
• 20.10.- Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie- porady 
emerytalno-rentowe plus PUE – 11:00-12:30 
• 20.10.- Klub Integracji Społecznej w Koninie - porady emerytalno-rentowe plus PUE 
– 12:30-14:00 
Oborniki 
• 12.10. – Dzienny Dom Seniora „Jagiellonka” ul. Jagiellońska 1-dyzur eksperta plus 
PUE – 12:30-14:30 
• 18.10. – Klub Seniora „Miły dzień” ul. Szpitalna 3 - porady emerytalno-rentowe plus 
PUE- 10:00-12:00 
• 21.10.- Klub Senior+ ul. Kościelna 2 - porady emerytalno-rentowe plus PUE -10:00-
12:00 
Słupca 
• 25.10. – Sala Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Powstańców Wlkp., Orchowo- porady 
emerytalno-rentowe plus PUE – 13:00-17:00 
Koło  
• 26.10. – w Inspektoracie- szkolenie: Waloryzacja świadczeń, możliwość dorabiania. 
Porady funkcjonariusza Policji, zakładanie PUE – 10:00-11:30 
 


