
Chciałbyś otrzymywać emeryturę z Niemiec? 

W czasie Dni Poradnictwa w Gorzowie Wlkp. dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić! 

Zapraszamy w terminie 08.09.2015 r. – 10.09.2015 r. do Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp., 

gdzie zorganizowane będą kolejne spotkania w ramach Międzynarodowych Polsko – 

Niemieckich Dni Poradnictwa Emerytalno – Rentowego. Eksperci niemieckich instytucji 

ubezpieczenia rentowego (DRV) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielać 

bezpłatnych porad przy udziale tłumaczy. 

Projekt realizowany jest dzięki deklaracji o współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wspólnych działań 

informacyjnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Doradcy z obu krajów pomogą 

zweryfikować uprawnienia do świadczeń, sprawdzą zapisy w systemach informatycznych  

i wyjaśnią wątpliwości w indywidualnych sprawach. 

Dla kogo są Dni Poradnictwa? 

Dni Poradnictwa są DLA CIEBIE - jeśli obecnie lub w przeszłości mieszkałeś, pracowałeś  

lub prowadziłeś działalność w Niemczech. Inicjatywa adresowana jest również  

do przedsiębiorców, którzy planują przenieść działalność lub jej część do Niemiec. 

Czego można się dowiedzieć? 

Na miejscu dowiesz się, jakie świadczenia przysługują osobie, która podlegała ubezpieczeniom 

społecznym u naszego zachodniego sąsiada?  Będzie można zapytać o zasady zaliczania okresów 

pracy czy też o tryb składania wniosków o świadczenia z Niemiec. Wielu zainteresuje pewnie 

informacja, co wpływa na wysokość świadczenia i kiedy mają zastosowanie przepisy prawa 

europejskiego? Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą być zainteresowane 

wysokością składek, kiedy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom i terminami nabywania 

uprawnień do świadczeń. 

PUE – 3 razy TAK ! 

TAK – kontakt z ZUS przez 24h/dobę; 

TAK – nieograniczony dostęp do danych na koncie również z zagranicy; 

TAK – może je założyć każdy uczestnik Dni Poradnictwa posiadający dowód osobisty i adres 

poczty elektronicznej. 

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) umożliwia sprawdzenie poprawności danych 

zapisanych na indywidualnych kontach. Każdy może skontrolować, czy został zgłoszony wraz  

z członkami rodziny do ubezpieczeń. Możliwa jest również weryfikacja wysokości składek 

wpłacanych przez płatnika, a także środków przekazanych do OFE. Posiadacz PUE może także 

wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Płatnik składek może złożyć wniosek i uzyskać 

zaświadczenie o niezaleganiu, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat. Dodatkowy atut docenią 

płatnicy składek do 100 ubezpieczonych, którzy mogą dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania 

ubezpieczonych oraz wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe. Każdy 

świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach,  

sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, a nawet zarezerwować wizytę w ZUS. 



Jak się zapisać? 

Zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych porad zachęcamy do zapisania się na indywidualne 

spotkanie z doradcą niemieckim lub/i polskim pod nr telefonu 95 7395 100 lub na adres: 

gorzowdniporadnictwa@zus.pl. Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, prosimy o umówienie 

wizyty w dogodnym terminie w dniach: 08.09.2015 r. – 10.09.2015 r. Do kontaktu zapraszamy 

również osoby, które nie mają możliwości odwiedzenia placówki ZUS osobiście. Istnieje 

możliwość uzyskania porady telefonicznie. 

Zapraszamy do Gorzowa Wlkp.! 

Monika Tomiczek 
Rzecznik prasowy 
O/ZUS w Gorzowie Wlkp. 
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