
Harmonogram „Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2018 – Sięgnij po 

sukces!” 

11.05.2018 r. 

Poznań  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych przy ul. Towarowej 55 
 
9.00 – 15.00  „CZĘŚĆ INFORMACYJNA” 
W holu będą ustawione stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i 
uczelni, które wspierają osoby z niepełnosprawnością: 
Przed budynkiem  prezentacja samochodu dla niepełnosprawnych kierowców (9.00-11.30) 
 
10.00 – 13.00  „CZĘŚĆ WYKŁADOWA” 
Wykłady i prezentacje z możliwością zadawania pytań  
 
10.00 „Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy" 
(PFRON) 
10.30 „Jak zrobić prawo jazdy kat. B jeżdżąc na wózku?” (Lidia Drozdowska) 
11.00 „Sięgnij po sukces tak jak my – osoby z niepełnosprawnością o sobie, swoich ograniczeniach i 
sukcesach” (Joanna Serdyńska, Sylwia Błach, Agnieszka Majsnerowicz) 
12.00 „Zasady nabywania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty socjalnej”  
(ZUS) 
12.30 „Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez innowacyjne 
działania edukacyjne” (Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE) 
 
11.00 – 14.00  „CZĘŚĆ AKTYWIZUJĄCA” 
Integracja przedstawicieli instytucji, organizacji i gości 
 
 

Poznań - I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, godz. 9.00 do 15.00 

Wyodrębnione stanowisko dla osób niepełnosprawnych w poczekalni przy INFORMACJI OGÓLNEJ - 
porady eksperta ZUS w zakresie rent i emerytur  
 

Inspektorat ZUS w Grodzisku Wlkp. 

Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej ""PROMESSA"" w Grodzisku Wlkp. 
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F 
Wykład "Rehabilitacja lecznicza", godz. 15.00 

 
 
Inspektorat ZUS w Międzychodzie 
 
Siedziba ""Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych", Nowe Osiedle 12, Kwilcz 
 
11.00 – 13.00 Wykłady "O czym orzeka lekarz orzecznik?" i "Rehablitacja lecznicza" 



13.00 – 14.00 wymiana wzajemnych doświadczeń, indywidualne pytania i konsultacje; przez cały czas 
możliwość założenia profilu na PUE" 

 
 
Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu 
 
Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 4 
 
11.00 - wykład "O czym orzeka lekarz orzecznik?" 
12.00 - wykład "Rehabilitacja lecznicza" 

 
Stanowisko informacje dla osób niepełnosprawnych a także możliwość rejestracji na PUE , godz. 8.00-
14.00      
 

 
Inspektorat ZUS w Poznaniu 
 
Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 
 
stoiska informacyjne dla osób niepełnosprawnych: z zakresu rent i emerytur, Portalu Usług 
Elektronicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, godz. 8.00-14.00 

 
 
Inspektorat ZUS w Szamotułach 
 
Inspektorat ZUS w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17 
 
Stanowisko informacje dla osób niepełnosprawnych (rehabilitacja  lecznicza, poradnictwo), PUE, 
godz. 8.00-14.00                                                                                            
 
Wykład "Rehabilitacja lecznicza", godz. 10.00-12.00                                                          


