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Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, 

 Zagadnienia egzaminacyjne z prawa zabezpieczenia społecznego i dla studentów V roku SSP  

     

1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego 

2. Techniki (metody) realizacji zabezpieczenia społecznego 

3. Źródła prawa zabezpieczenia społecznego 

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 

5.  Konstytucyjne prawa socjalne  

6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 

7. Zbieg w ubezpieczeniu społecznym 

8. Składki na ubezpieczenie społeczne 

9. Metody finansowania  świadczeń z ubezpieczenia społecznego  

10. Ubezpieczenia społeczne w Polsce  - ogólna charakterystyka, pojęcie, rodzaje 

11. Przyczyny, założenia i cele reformy emerytalnej  

12. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1.01.1949 r.- warunki nabycia i 

wysokość świadczenia 

13. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r.- warunki nabycia i wysokość  

świadczenia                                                                                   

14. Otwarty Fundusz Emerytalny- ogólna charakterystyka 

15.  Członkostwo w OFE 

16. Okresowa emerytura kapitałowa                                                          

17. Ogólna charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych  

18.  Indywidualnych konta emerytalne 

19. Emerytury pomostowe 

20. Ochrona ryzyka czasowej niezdolności do pracy i niemożności świadczenia pracy (istota, 

stwierdzanie) 

21. Wynagrodzenie chorobowe  

22. Zasiłek chorobowy 

23. Świadczenie rehabilitacyjne 

24. Zasiłek wyrównawczy   

25. Zasiłek macierzyński 

26. Zasiłek opiekuńczy 

27. Pojęcie niezdolności do pracy (dla celów rentowych), zasady i tryb orzekania                                                                          

28. Renta z tytułu niezdolności do pracy  

29. Renta szkoleniowa 

30. Renta rodzinna, warunki nabycia i wysokość 

31. Zasiłek pogrzebowy 
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32. Dodatki do emerytur i rent  

33. Świadczenia emerytalne i rentowe  przyznawane w szczególnym trybie   

34. Renta socjalna                                                                

35. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy 

36. Ubezpieczenie wypadkowe   

37. Składka na ubezpieczenie wypadkowe i sposób jej ustalania      

38. Pojęcie wypadku przy pracy, rodzaje wypadków przy pracy   

39. Pojęcie choroby zawodowej i tryb jej stwierdzania  

40. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i warunki i ich nabycia  

41. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego  

42. Zasady ogólne pomocy społecznej  

43. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej (pieniężne, niepieniężne, fakultatywne, 

obligatoryjne) 

44. Ogólne przesłanki warunkujące udzielenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej  

45. Zasiłek stały 

46. Zasiłki celowe  

47. Zasiłek okresowy   

48. Usługi opiekuńcze 

49. Dom pomocy społecznej - przesłanki umieszczenia, odpłatność 

50. Postępowanie w sprawach pomocy społecznej  

51. Świadczenia rodzinne – ogólna charakterystyka  

52. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego  

53. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

54. Świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

świadczenie pielęgnacyjne; 
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