
 
 

  

 

„VIII ŁÓDZKIE SENIORALIA” Z ZUS 21 MAJA – 3 CZERWCA 2022r.  
(dla uczestników wydarzeń przygotowaliśmy niespodzianki ) 

 
Harmonogram 

21 maja 2022 – SOBOTA - ROZPOCZĘCIE – STOISKO EKSPERTÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH 

Godz.: od 13:00 do 19:00 
 

UL. Piotrkowska, PASAŻ SCHILLERA   
  

Będziemy odpowiadać na Państwa pytania z zakresu spraw emerytalno-rentowych. 
Będzie można również założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 
Poznają Państwo korzyści z bezgotówkowego pobierania świadczeń z ZUS. 

 
23 maja 2022 – PONIEDZIAŁEK – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WYKŁAD 

Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Miejsce: ZUS przy ul. Zamenhofa 2, pok. 201 
 

Przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję wykład ekspertów, na którym dowiedzą się Państwo 
o zasadach ustalania prawa do świadczenia wyrównawczego oraz formie składania wniosków 
i sposobie ich wypłacania. Podczas spotkania omówione zostaną także zmiany w przepisach 
podatkowych. Ponadto, dowiedzą się Państwo o korzyściach płynących z bezgotówkowego 
pobierania świadczeń z ZUS. 
 

Zapisy: Tak (liczba miejsc ograniczona): tel. 42 638 23 08 bądź e-mail: szkolenia_lodz@zus.pl 

 
25 maja 2022 – ŚRODA - ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY DYŻUR TELEFONICZNY 

Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Kontakt: 42 638 24 00  
 

Nasz ekspert będzie do Państwa dyspozycji w zakresie tematyki emerytalno-rentowej. 
Podczas dyżuru będą mogli Państwo uzyskać również informacje nt.: 
- zmian w przepisach podatkowych, 
- funkcjonalności Platforma Usług Elektronicznych ZUS-u, 
- możliwości umawiania się na wizyty w placówce lub na e-wizyty on-line, 
- korzyści bezgotówkowego pobierania świadczeń. 
 
Nasz ekspert będzie dostępny tylko we wskazanych godzinach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewróć stronę  
to jeszcze nie koniec  

 



 
 

 
 

27 maja 2022 – PIĄTEK – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WYKŁAD 
Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Miejsce: ZUS przy ul. Zamenhofa 2, pok. 201 
 

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o sposobie przeliczania świadczeń emerytalno-
rentowych (z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach) oraz o zasadach nabywania 
prawa i ustalenia wysokości emerytury z systemu zreformowanego. Ponadto, poznają 
Państwo korzyści bezgotówkowego pobierania świadczeń. 
 

Zapisy: Tak (liczba miejsc ograniczona): tel. 42 638 23 08 bądź e-mail: szkolenia_lodz@zus.pl 
 

30 maja 2022 – PONIEDZIAŁEK - ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WYKŁAD 
Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Miejsce: ZUS przy ul. Zamenhofa 2, pok. 201 
 

Przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję wykład ekspertów, na którym dowiedzą się Państwo 
o zasadach ustalania prawa do świadczenia wyrównawczego oraz formie składania wniosków 
i sposobie ich wypłacania. Podczas spotkania omówione zostaną także zmiany w przepisach 
podatkowych. Ponadto, dowiedzą się Państwo o korzyściach płynących z bezgotówkowego 
pobierania świadczeń z ZUS. 
 

Zapisy: Tak (liczba miejsc ograniczona): tel. 42 638 23 08 bądź e-mail: szkolenia_lodz@zus.pl 
 

1 czerwca 2022 – ŚRODA - ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY DYŻUR TELEFONICZNY 

Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Kontakt: 42 638 24 00  
 

Nasz ekspert będzie do Państwa dyspozycji w zakresie tematyki emerytalno-rentowej. 
Podczas dyżuru będą mogli Państwo uzyskać również informacje nt.: 
- zmian w przepisach podatkowych, 
- funkcjonalności Platforma Usług Elektronicznych ZUS-u, 
- możliwości umawiania się na wizyty w placówce lub na e-wizyty on-line, 
- korzyści bezgotówkowego pobierania świadczeń. 
 

Nasz ekspert będzie dostępny tylko we wskazanych godzinach. 
 

3 czerwca 2022 – PIĄTEK – ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WYKŁAD 
Godz.: 10:00 - 12:00 
 

Miejsce: ZUS przy ul. Zamenhofa 2, pok. 201 
 

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo o sposobie przeliczania świadczeń emerytalno-
rentowych (z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach) oraz o zasadach nabywania 
prawa i ustalenia wysokości emerytury z systemu zreformowanego. Ponadto, poznają 
Państwo korzyści bezgotówkowego pobierania świadczeń. 
 

Zapisy: Tak (liczba miejsc ograniczona): tel. 42 638 23 08 bądź e-mail: szkolenia_lodz@zus.pl 
 
UWAGA: 

Spotkania z ekspertami są bezpłatne. Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona.  
Prosimy o zapisy na wybrane spotkania pod adresem mailowym: 

 


