
INFORMACJA PRASOWA

ZUS na Małopolskich Dniach Osób z Niepełnosprawnościami

Informacja na temat ubezpieczeń, prewencji i rehabilitacji rentowej, kalkulator emerytalny, quiz  z
nagrodami oraz gry i zabawy dla dzieci, to wszystko będzie czekać na odwiedzających stanowisko
konsultacyjne ZUS na Rynku Głównym w Krakowie, już jutro (31 maja). 

Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami "Kocham Kraków z Wzajemnością" - Małopolskie Dni Osób z
Niepełnosprawnościami  to  wydarzenie,  które  już  od  dwudziestu  lat  dedykowane  jest  osobom
niepełnosprawnym z naszego regionu.  Inicjatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa, Urząd
Marszałkowski  wraz  z  licznymi  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych.  W  tym  roku  do  współpracy  zaproszono  również  krakowski  ZUS.  Już  jutro,
podczas inauguracji Tygodnia eksperci ZUS podzielą się swoją wiedzą.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą mogli zasięgnąć szczegółowych informacji odnośnie
prewencji  rentowej  i  możliwości  rehabilitacji  ZUS.  Przyszli  emeryci  za  pomocą  specjalnego
kalkulatora emerytalnego poznają wysokość swojego świadczenia. Zainteresowani założą profil na
Platformie  Usług  Elektronicznych,  uzyskując  tym  samym  wgląd  w  swoje  konto  w
Zakładzie. Przewidziano również atrakcje dla najmłodszych oraz quiz z nagrodami. 

Namiot Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanie na Rynku Głównym w okolicach Ratusza, już jutro
(piątek 31 maja) w godz. od 10 do 15. Serdecznie zapraszamy!
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Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością krakowski ZUS zorganizował szereg wydarzeń dla tej 
szczególnej grupy społecznej. Już od 17 maja ZUS zaprasza osoby niepełnosprawne do swoich 
jednostek. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Żyj aktywnie!”. Chcemy zachęcić osoby z 
niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by 
pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować ich do aktywności zawodowej.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz lokalne organizacje i 
stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Eksperci ZUS i współpracujących 
instytucji będą służyć radą w sprawach dotyczących m.in. świadczeń i różnych form wsparcia 
przygotowanych dla osób z niepełnosprawnością, a także rynku pracy oraz rozwoju zawodowego.

– W Polsce nie brakuje instrumentów wsparcia, osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc 
państwa. W tym dniu eksperci ZUS nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale podpowiedzą jak 
uzyskać rentę i ją zwiększyć, czy jakie inne świadczenia im przysługują. Pomogą założyć konto na 
Platformie Usług Elektronicznych, co znacznie ułatwi kontakt z administracją – przekonuje prof. 
Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością ma zasięg ogólnopolski. Z pomocy specjalistów będzie można 
skorzystać w całej Polsce.

W naszym kraju, według różnych szacunków, jest 5 -7 mln osób niepełnosprawnych, przy czym 
zaledwie 28 proc. z nich jest aktywnych zawodowo – przy średniej unijnej na poziomie 40 proc.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne ich opiekunów i rodziny:
 17 maja do Inspektoratu ZUS Nowa Huta
 20 maja do Oddział ZUS w Krakowie
 21 maja do Inspektoratu ZUS w Podgórzu
 23 maja do Biura Terenowego w Myślenicach

Więcej szczegółów na temat tego, co będzie się działo w poszczególnych jednostkach ZUS 
publikujemy na stronie www.zus.pl/dzienON 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
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