
Wykaz aktów prawnych i zagadnień z Polityki Społecznej i Systemu Ubezpieczeń Społecznych 

SNA II stopnia - wykład 

 

1. Podstawy prawne 

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

2) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 182) 

3) ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r., 

Nr 139, poz. 992 ze zm.) 

4) ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 982) 

5) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (t. j. Dz. U. 

z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.), 

6) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 77, poz. 512 ze zm.), 

7) ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322),  

8) ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 

grudnia 1998 r. (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.),  

9) ustawa o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 237, poz. 

1656),  

10) ustawa o emeryturach kapitałowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 

1507),  

11) ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. (t. j. Dz. U. z 

2008, Nr 50, poz. 291 ze zm.),  

12) kodeks pracy (wynagrodzenie chorobowe, urlop macierzyński, urlop na warunkach 

urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, 

pojęcie choroby zawodowej).  



2. Wykaz literatury 

1) Wprowadzenie do polityki społecznej, (red.) R. Gabryszak, D. Magierka, W-wa 

2009, 

2) Polityka społeczna, G. Firlit – Fesnak, M. Szylko – Skoczny, W-wa 2008, 

3) Prawo zabezpieczenia społecznego, J. Jończyk, Kraków 2006, 

4) Prawo pomocy społecznej, I. Sierpowska, W-wa 2011, 

5) Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, I. Jędrasik – Jankowska, 

W-wa 2013, 

6) System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, G. Szpor, W-wa 

2011.  

 

 

 

3. Wykaz zagadnień 

1. Pojęcie polityki społecznej (polityka społeczna jako dyscyplina naukowa i działalność 

praktyczna). 

2. Geneza polityki społecznej (etapy rozwojowe polityki społecznej i ich uwarunkowania) 

3. Zakres przedmiotowy polityki społecznej 

4. Polityka społeczna a polityka gospodarcza 

5. Znaczenie polityki społecznej w polityce państwa w świetle postanowień Konstytucji RP 

5. Doktryny polityki społecznej (liberalizm, społeczna nauka kościoła katolickiego, socjalizm) 

6. Zasady polityki społecznej (zasada przezorności, zasada samopomocy, zasada solidarności 

społecznej, zasada pomocniczości, zasada partycypacji, zasada samorządności, zasada dobra 

wspólnego, zasada wielosektorowości). 

7. Instrumenty polityki społecznej 

8. Sektory polityki społecznej 

9. Pojęcie zabezpieczenia społecznego 



10.  Techniki realizacji zabezpieczenia społecznego 

10. Prawo do zabezpieczenia społecznego Zabezpieczenie w Konstytucji RP 

11. Zasady konstrukcyjne systemu ubezpieczeń społecznych (zasada powszechności, 

przymusu, automatyzmu, odpłatności) 

12. Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

13. Organizacja systemu ubezpieczeń społecznych 

13. Składka na ubezpieczenia społeczne (pojęcie, konstrukcja, wysokość, podstawa wymiaru, 

zasady i tryb opłacania) 

14. Podleganie ubezpieczeniom społecznym (zakres podmiotowy, zbieg tytułów) 

15. Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej (rodzaje ryzyka ubezpieczeniowego) 

16. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (rodzaje, warunki nabycia prawa, wysokość, 

okres pobierania, utrata prawa do świadczeń, zasady realizacji) 

17. Wynagrodzenie chorobowe 

18. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (rodzaje, warunki nabycia prawa, wysokość, 

okres pobierania, wyłączenie prawa do świadczeń) 

19. Emerytura z FUS (warunki nabycia prawa, wysokość, zasady wypłaty) 

20. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego (rodzaje, warunki nabycia prawa, wysokość, 

zasady wypłaty) 

21. Zasiłek pogrzebowy 

22. Emerytura kapitałowa 

23. Emerytura pomostowa – jw. 

24. Założenia reformy emerytalnej 



25. Dodatki do rent i emerytur 

26. Struktura organizacyjna i finansowa ubezpieczeń społecznych 

29. Zasady ogólne pomocy społecznej 

30. Świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłki celowe, usługi 

opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej – warunki nabycia prawa, postępowanie) 

31. Świadczenia rodzinne (rodzaje, warunki nabycia prawa, postępowanie). 

32. Istota i zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  

33. Zasady koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego 

34. Renta socjalna 

35. Ubezpieczenie społeczne rolników – istota, rodzaje ubezpieczeń i świadczeń, zasady 

finansowania 

 

4. Egzamin – forma pisemna 
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