
Pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych na kolokwium ustne w 2012r. 
– II rok aplikacji radcowskiej] 

 
1. Kto ma uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. 
2. Zasiłek pogrzebowy. Omów podstawowe kwestie. 
3. Wyjaśnij pojęcie renty rodzinnej. 
4. Na czym polega zawieszenie oraz zmniejszenie emerytury i renty. 
5. Częściowa i całkowita niezdolność do pracy. Proszę podać róŜnice. 
6. Wypadek przy pracy. Omów podstawowe kwestie. 
7. Zasady przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. 
8. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu. 
9. Zasiłek wyrównawczy. Wyjaśnij zagadnienie. 
10. Omów kwestie przedawnienia roszczeń o wypłatę zasiłku chorobowego, 

wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego. 
11. Problematyka wypadku przy pracy. 
12. Komu naleŜy się zasiłek wyrównawczy.  
13. Omów problematykę wypadku w drodze do pracy oraz z pracy. 
14. Zawieszenie i zmniejszenie emerytury i renty. 
15. Wyjaśnij zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych. 
16. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu. 
17. Zasiłek chorobowy. Omów zagadnienie. 
18. Częściowa i całkowita niezdolność do pracy. 
19. Jakie rodzaje ubezpieczeń przewiduje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych? 
20. Kto jest płatnikiem składek w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych? 
21. Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny na podstawie ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? 
22. Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która prowadzi pozarolniczą 

działalność gospodarczą. 
23. Kto ma obowiązek zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym i jakie są 

konsekwencje niedokonania  wyboru przez ubezpieczonego otwartego funduszu 
emerytalnego. 

24. Wyjaśnij czy przed sądem ubezpieczeń społecznych dopuszczalne jest zawarcie 
ugody. 

25. Co ma wpływ na wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy. 
26. Co to jest kapitał początkowy i dla kogo się go ustala. 
27. Komu i na jakich warunkach przysługuje emerytura pomostowa. 
28. Jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS, którzy dokonują kontroli 

wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. 
29. Powiedz jak rozstrzygnąć zbieg tytułów ubezpieczenia w postaci umowy zlecenia i 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. 

30. Powiedz czy osoba pracująca na podstawie umowy o pracę i jednocześnie pobierająca 
rentę z tytułu niezdolności do pracy podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu 
stosunku pracy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

31. Jakie warunki muszą spełniać dzieci aby nabyć prawo do renty rodzinnej. 
32. Podaj jakie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych naleŜą do właściwości 

rzeczowej sądów rejonowych, a jakie do sądów okręgowych. 



33. Na czym polega całkowita niezdolność do pracy? 
34. Na czym polega częściowa niezdolność do pracy? 
35. Jakie okresy według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych są okresami składkowymi? 
36. Jakie  są podstawowe warunki przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy z 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? 
37. Jakie świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

przysługują z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego? 
38. Jakie są warunki podlegania ubezpieczaniu emerytalno-rentowemu rolników z mocy 

ustawy? 
39. Jakie przysługują świadczenia z ustawy o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa? 
40. Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu z tytułu wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej? 
41. Jakie są istotne elementy wypadku przy pracy? 
42. Od kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego? 
43. Komu przysługuje zasiłek macierzyński? 
44. Pojecie nienaleŜnie pobranych świadczeń w rozumieniu ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 
45. Scharakteryzuj rodzaje ubezpieczenia społecznego rolników.  
46. Przesłanki nabycia prawa jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 

i jego podwyŜszenia. 
47. Warunki nabycia prawa do renty rodzinnej po zmarłym małŜonku. 
48. Czy od decyzji organu rentowego (oddziału ZUS) odmawiającej wnioskodawcy  

umorzenia naleŜności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje 
odwołanie do sądu powszechnego – sądu ubezpieczeń społecznych, a jeśli nie, to czy i 
w jakim trybie ww. decyzja moŜe być zakwestionowana? 

49. Czy pracownicy, która uległa wypadkowi przy pracy juŜ w czwartym dniu 
zatrudnienia (a wcześniej nie była w ogóle nigdy ubezpieczona), w wyniku czego stała 
się czasowo niezdolna do pracy przysługuje prawo do zasiłku chorobowego z 
ubezpieczenia wypadkowego? 

50. Jaki sąd (rejonowy czy okręgowy) jest właściwy do orzekania w I instancji w sprawie 
dotyczącej odwołania ubezpieczonego od decyzji oddziału ZUS odmawiającej prawa 
do renty z tytułu niezdolności do pracy i czy w takiej sprawie dopuszczalne jest 
wniesienie skargi kasacyjnej od prawomocnego wyroku sądu II instancji (a jeśli tak – 
to pod jakimi warunkami)? 

51. W jakim momencie ubezpieczony nabywa prawo do renty z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, gdy w dacie złoŜenia wniosku o rentę spełnia wszystkie 
warunki nabycia prawa do renty, lecz pobiera świadczenie rehabilitacyjne?   

52. W jakich przypadkach prawo do emerytury ulega zawieszeniu, a w jakich świadczenie 
ulega zmniejszeniu?  

53. Czy rolnicy podlegają powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych i jaki 
organ jest właściwy w sprawach związanych z ubezpieczeniem tych osób? 

54. Czy wniosek o emeryturę moŜna złoŜyć u swojego pracodawcy i czy takie złoŜenie 
wywiera skutki prawne? 

55. Jaka będzie wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 
sytuacji, gdy pracownik osiąga wynagrodzenie 4.000 zł (brutto), a jednocześnie z 
tytułu dodatkowo zawartej ze swoim pracodawcą umowy o dzieło osiąga przychód 
1.000 zł (brutto)? 



56. Czy pracownicy będącej w ciąŜy (zdolnej do pracy) przysługuje świadczenie z 
ubezpieczenia chorobowego w razie rozwiązania z nią stosunku pracy na czas 
nieokreślony z powodu likwidacji pracodawcy w okresie od dnia ustania stosunku 
pracy do dnia porodu? 

57. Proszę przedstawić strukturę podziału składki na  ubezpieczenie społeczne na 
przykładzie stosunku pracy i wskazać w jakim zakresie do jej pokrycia zobowiązany 
jest pracodawca, a w jakim pracownik.  

58. Proszę przedstawić zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osobę 
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem podstawy wymiaru składki na 
poszczególne rodzaje ubezpieczenia. 

59. W jakim zakresie i z jakiego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu 
podlega zleceniobiorca związany takŜe umową o pracę z podmiotem, który nie jest 
zleceniodawcą? 

60. W jakim zakresie i z jakiego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu 
podlega osoba prowadząca kilka rodzajów działalności gospodarczej (pozarolniczej), 
jaka jest minimalna podstawa wymiaru składki takiej osoby? 

61. Czy radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu społecznemu, jeŜeli tak w jakim  zakresie i jaka jest podstawa wymiaru 
składki? 

62. Jakie znaczenie dla obowiązku ubezpieczenia społecznego ma zawarcie umowy o 
dzieło z własnym pracodawcą, a jakie znaczenie i skutki ma zawarcie odrębnej umowy 
o dzieło ze zleceniodawcą? 

63. Czy osoba rozpoczynająca pozarolniczą działalność gospodarczą jest traktowana 
inaczej niŜ osoba kontynuująca tę działalność po 3 latach jej prowadzenia, w zakresie 
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne? 

64. Proszę wskazać w jaki sposób oblicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne  i od 
jakich przychodów jest ona potrącana  oraz kto ją finansuje? 

65. Przy spełnieniu jakich przesłanek moŜliwe jest umorzenie naleŜności z tytułu składek 
na ubezpieczenie społeczne? Proszę omówić takŜe moŜliwość umorzenia składek 
wobec płatnika, który jest jednocześnie ubezpieczonym. 

66. W jakim zakresie ubezpieczeniom społecznym podlega osoba pozostająca w kilku 
równoległych stosunkach pracy? Jaka jest podstawa wymiaru składki na 
ubezpieczenie społeczne  takiej osoby?  

67. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych moŜe zastosować jakieś ulgi w zakresie 
obowiązku zapłaty naleŜności z tytułu składek, jeŜeli tak, w jakich warunkach i w 
jakim trybie? 

68. Jakie warunki musi spełnić płatnik aby prawidłowo dokonać zgłoszenia 
ubezpieczonego do ZUS? Czy takie zgłoszenie jest konieczne aby ubezpieczony był 
objęty ubezpieczeniem w obowiązkowym zakresie? 

69. Proszę przedstawić zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych do ZUS osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu 
społecznemu. 

70. Proszę przedstawić terminy opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składania 
dokumentów rozliczeniowych. 

71. Proszę przedstawić zasady przeprowadzania czynności kontrolnych przez ZUS u 
płatnika składek oraz prawa i obowiązki płatnika składek w czasie kontroli. 

72. Jaki jest zakres właściwości rzeczowej sądu okręgowego i rejonowego  w 
postępowaniu odrębnym przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych? 



73. Proszę wymienić i zwięźle scharakteryzować podmioty uczestniczące w postępowaniu 
odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? 

74. Jaki środek ochrony prawnej i w jakim trybie przysługuje (płatnikowi bądź 
ubezpieczonemu) od decyzji, co do których ustawa nie przewiduje dopuszczalności 
złoŜenia odwołania do sądu powszechnego? 

75. Kto moŜe być pełnomocnikiem ubezpieczonego w postępowaniu przed sądem 
powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? 

76. Proszę przedstawić zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. 
77. W jakim trybie i terminie moŜliwe jest dochodzenie przez ZUS zwrotu nienaleŜnie 

pobranych świadczeń? 
78. Proszę wymienić podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu? 

Czy moŜliwe jest podleganie temu ubezpieczeniu dobrowolnie? 
79. Jakie warunki muszą być spełnione do nabycia prawa do zasiłku chorobowego? 
80. W jakich warunkach ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego? 
81. Proszę wskazać krąg podmiotów uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia 

wypadkowego. Czy ubezpieczenie to moŜe być dobrowolne? 
82. Jakie świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują ubezpieczonemu w razie 

choroby? 
83. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego ze wskazaniem osób do nich uprawnionych. 
84. Jakie cechy musi spełniać nagłe zdarzenie, aby mogło być zakwalifikowane jako 

wypadek przy pracy? 
85. Jakie warunki musi spełnić rozwiedziona wdowa, aby nabyć prawo do renty rodzinnej 

po zmarłym męŜu? 
86. Jakie warunki musi spełnić  pełnoletnie dziecko, aby nabyć prawo do renty rodzinnej 

po zmarłej matce. 
87. W jakiej sytuacji spełni warunki do przyznania prawa do renty rodzinnej po matce, 

dziecko, które zostało uznane za całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do 
samodzielnej egzystencji? 

88. W jakich okolicznościach organ rentowy zobowiąŜe świadczeniobiorcę do zwrotu 
nienaleŜnie pobranego świadczenia za okres jednego roku? 

89. W jakich okolicznościach organ rentowy zobowiąŜe świadczeniobiorcę do zwrotu 
nienaleŜnie pobranego świadczenia za okres trzech lat? 

90. Czy sprawa, w której ubezpieczony kwestionuje decyzję Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych odmawiającą wydania zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą składek na 
ubezpieczenie społeczne jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych? Podaj 
definicję sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

91. W odwołaniu od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury wnioskodawca 
podnosi, Ŝe decyzja jest dla niego krzywdząca i niesprawiedliwa, gdyŜ całe Ŝycie 
cięŜko pracował, przez co pogorszył się jego stan zdrowia. Czy tak zredagowanemu 
odwołaniu naleŜy nadać dalszy bieg? 

92. W sprawie toczącej się przed sądem okręgowym a dotyczącej objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym, w charakterze stron występował pracownik jako wnioskodawca i organ 
rentowy jako pozwany. Czy w sprawie powinien uczestniczyć pracodawca 
wnioskodawcy a jeśli tak to w jakim charakterze? 

93. W sprawie o ustalenie wysokości emerytury organ rentowy oponuje co do dowodu z 
zeznań świadków na okoliczności dotyczące wysokości wynagrodzenia 
wnioskodawcy, gdyŜ wysokość zarobków moŜna udowodnić wyłącznie dowodami z 
dokumentów płacowych a nie dowodami osobowymi. Czy stanowisko pozwanego jest 



słuszne, jaką kontrargumentację powinien podnieść radca prawny reprezentujący 
wnioskodawcę? 

94. Czy przysługuje zaŜalenie na postanowienie sądu okręgowego przekazujące 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, nierozpoznane przez organ rentowy i nieobjęte 
decyzją, Ŝądanie wnioskodawcy zasądzenia odsetek od opóźnionej wypłaty 
emerytury?  

95. Wnioskodawca mający ustalone prawo do renty podjął zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę. Czy podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tego tytułu? 

96. Kto podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników: wypadkowemu, 
chorobowemu i macierzyńskiemu ? Omów zagadnienie. 

97. Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniu chorobowemu? 

98. Jakie naleŜności wchodzą w zakres pojęcia „naleŜności z tytułu składek" i z jakim 
terminem ulegają przedawnieniu? 

99. Jakie warunki muszą być spełnione aby przedsiębiorca mógł domagać się umorzenia 
naleŜności z tytułu składek, mimo braku ich całkowitej nieściągalności ? 

100. Czy rolnik mający ustalone prawo do renty podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu 
społecznemu rolników? Omów tę kwestię. 

 


