
DZIEŃ OSÓB  
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

11 maja 2018 r.

Sięgnij po sukces!
• Porady specjalistów z ZUS
• Porady ekspertów z PFRON, NFZ,

CIOP-PIB, instytucji publicznych
oraz organizacji pozarządowych

• Porady ekspertów z Instytutu Transportu
Samochodowego w zakresie adaptacji
pojazdów dla osób z niepełnosprawnością

• Prezentacje aktywnych zawodowo osób
z niepełnosprawnością

• Wykłady, spotkania i materiały
informacyjne

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy, 
na www.zus.pl/dzienON

www.zus.pl/dzienON



JESTEŚ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ? 

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Serdecznie 
zapraszamy Cię na Dzień Osób z Niepełnosprawnością!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to 
wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego 
w różnych miastach w całej Polsce.
Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy, 
na www.zus.pl/dzienON
Proponujemy Ci spotkania:

• ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się, 
m.in. jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne 
świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także 
założyć konto na Plaformie Usług Elektronicznych 
na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu 
ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,

• z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci 
o tym, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, 
jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak 
ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej,

• z ekspertami z ITS, którzy opowiedzą, jakie 
są możliwości adaptacji pojazdów dla osób 
z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności,  
by zaadaptować pojazd,

• z pracownikami NFZ, od których uzyskasz 
informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, 
dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu 
ortopedycznego czy środków higienicznych); 
będziesz mógł także założyć konto na stronie 
Zintegrowanego Informatora Pacjenta (zip.nfz.gov.pl)

• z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły 
zawodowy sukces, 

• z psychologami pracy specjalizującymi się 
w poradnictwie osób z niepełnosprawnością,

• z przedstawicielami lokalnych instytucji, 

• z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji 
zrzeszających osoby takie jak Ty lub działające na 
Waszą rzecz,

• z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby 
z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić.



PRACODAWCO! 

Zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością lub chciałbyś 
je zatrudniać? Serdecznie zapraszamy Cię na Dzień Osób 
z Niepełnosprawnością!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to 
wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego 
i w różnych miastach w całej Polsce.
Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy, 
na www.zus.pl/dzienON
Proponujemy Ci spotkania:

• ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się m.in. 
o naszych działaniach w ramach prewencji rentowej 
i wypadkowej czy świadczeniach pozwalających 
utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych 
wymagań zdrowotnych,

• z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, 
na jakie wsparcie możesz liczyć, gdy zatrudniasz 
osoby z niepełnosprawnością (m.in. dofinansowanie 
wynagrodzeń, szkoleń i staży pracowników 
z niepełnosprawnością, adaptacji stanowisk pracy 
czy pracy asystenta osoby niepełnosprawnej), 

• z przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń i federacji 
zrzeszających osoby z niepełnosprawnością lub 
działających na ich rzecz,

• z potencjalnymi pracownikami; spotkaj się z osobami 
z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które 
mogą stać się cennymi członkami Twojego zespołu.



www.zus.pl – Twój przewodnik po ubezpieczeniach 
społecznych

Na naszej stronie internetowej zapoznasz się 
z aktualnymi informacjami z zakresu ubezpieczeń 
społecznych.
W dziale „Biblioteka ZUS” znajdziesz wiele przydatnych 
publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych:
• ulotki,
• poradniki,
• informatory,
• książki,
• kwartalnik naukowy „Ubezpieczenia Społeczne. 

Teoria i praktyka”.

Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
PUE to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS, 
dzięki której zrealizujesz większość spraw związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu 
– przez internet. W ten sposób możesz sprawdzić 
swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, 
przesyłać dokumenty, śledzić stan swoich spraw, a także 
rezerwować wizyty w naszej placówce.

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:
22 560 16 00 dla tel. komórkowych i stacjonarnych
(koszt połączenia według umowy klienta z operatorem 
telekomunikacyjnym)
Skype: zus_centrum_obslugi_tel
e-mail: cot@zus.pl
www.zus.pl

http://www.zus.pl
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