
Omówienie Testu wiedzy dla aplikantów I roku  do wykładu z  8.09.2020 r. 

 

 

Właściwe odpowiedzi 

1.1  Ubezpieczony podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu 

nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie nieprzerwanego 

ubezpieczenia chorobowego trwającego: 

    a/ 30 dni, 

1.2 Czy wykonywanie pracy zarobkowej podczas pobierania zasiłku 

chorobowego (niezależnie od jej wpływu na stan zdrowia) pozbawia 

ubezpieczonego prawa do tego zasiłku ? 

a/ tak 

1.3 Czy zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu  niebędącemu 

pracownikiem ? 

b/ nie 

1.4 Czy ubezpieczona przebywająca na urlopie wychowawczym, która 

urodziła dziecko  ma prawo do zasiłku macierzyńskiego  ? 

a/ tak 

1.5  Czy prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje  wyłącznie osobom, 

które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu? 

b/ nie 

 1.6  Czy pogorszenie stanu zdrowia ,które wystąpiło nagle bez związku z   

  wykonywanymi zadaniami i  będące skutkiem rozwoju samoistnego   

   schorzenia może być  uznane za wypadek przy pracy? 

           

b) nie 

 

1.7 Czy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od 

pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu? 

   a/ tak 



 

 II. Wskaż w których sytuacjach ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku                         

chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego 

 Zasadniczo ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 

okresu  wyczekiwania.  

 Bez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje, zgodnie z art. 4 ust. 3 

ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa : 

 -absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem         

chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od 

dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów 

wyższych, 

  -ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została 

wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy , 

  -ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim 

okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 

   -posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 

90 dni od ukończenia kadencji, 

   -funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na 

podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1948, z późn. zm.) i stali się pracownikami w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

III. Podaj przesłanki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego  

Przesłanki nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są następujące: 

a) wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego, 

b) dalsza niezdolność do pracy, 

c) pomyślne rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku 

leczenia lub rehabilitacji - stwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika 

ZUS, 

d) brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 

zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia 

przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla 

poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

IV. Czy  ubezpieczony po upływie okresów przedawnienia traci prawo do 

zasiłku czy też ma procesowe  możliwości ubiegania się o jego wyrównanie  

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1869212:part=a165u7&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1869212:part=a167u2&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2365504:part=a18u7:nr=3&full=1


 

Przedawnienie roszczenia o zasiłek chorobowy następuje z mocy prawa, co 

oznacza, że ubezpieczony po upływie okresów przedawnienia traci prawo do 

zasiłku i nie ma procesowych możliwości ubiegania się o jego wyrównanie. 

 

V.  Podaj jakiego rodzaju świadczenie wypłaca się  osobie uprawnionej do 

renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do 

emerytury na podstawie odrębnych przepisów 

 Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeni  oraz 

do  emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca  się, zależnie od jej 

wyboru: 

      1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo 

      2) emeryturę powiększoną o połowę renty. 

 

VI.  Proszę przedstawić okoliczności wyłączające  odpowiedzialność Zakładu 

Ubezpieczenia Społecznego z tytułu świadczeń z ubezpieczenia  społecznego 

związanego z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, 

gdy: 

- wyłączną przyczyną wypadków, było udowodnione naruszenie przez 

ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane 

przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

- będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do 

spowodowania wypadku, 

 -gdy odmówił  poddania się badaniu, a zachodziło  uzasadnione przypuszczenie,  

  że znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających  

  lub substancji psychotropowych, chyba że miały miejsce przyczyny,  

  które uniemożliwiły poddanie się badaniu. 

 

 

 

 

Uwagi do nadesłanych przez Aplikantów rozwiązań testu kontrolnego do 

wykładu z 08.09.2020r. 

 



Odnosząc się zbiorczo do przesłanych rozwiązań testu zauważam , iż wszyscy 

Aplikanci, którzy nadesłali rozwiązania, sprostali – w różnym stopniu 

postawionym zadaniom, a co uzasadnia zaliczenie obecności na wykładzie  

 

 

Odnosząc się do pytania 1.1. jak i 1.2  znakomita większość Aplikantów udzieliła 

odpowiedzi poprawnej. 

 

W zakresie odpowiedzi na pytania  1.3 , 1.4 ,  1.6, 1.7  wystąpiło kilka przypadków 

błędnej odpowiedzi. 

 

W odniesieniu do pytania 1.5 część Aplikantów udzieliła odpowiedzi 

nieprawidłowej ( ok. 20 %). 

 

W związku z powyższym jeszcze raz pragnę wskazać ,że prawo do zasiłku 

opiekuńczego przysługuje zarówno  osobom, które podlegają obowiązkowo   

ubezpieczeniu chorobowemu jak i osobom podlegającym temu ubezpieczeniu 

dobrowolnie . W tym zakresie warto dodać, że historycznie rzecz ujmując  prawo 

do zasiłku opiekuńczego początkowo  przysługiwało wyłącznie osobom, które 

podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Ta sytuacja uległa 

zmianie, gdy w dniu 6 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 45/06) 

rozstrzygnął, iż przepis ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyznający prawo do zasiłku 

wyłącznie tej grupie ubezpieczonych jest niezgodny z Konstytucją RP.W związku 

z tym prawo do zasiłku opiekuńczego uzyskały osoby do tej pory wyłączone, dla 

których to ubezpieczenie jest dobrowolne. 

 

Odpowiedź na pytanie II i IV nie stanowiła problemy dla większości Aplikantów. 

 

W zakresie pytania V w kilku przypadkach udzielono błędnych odpowiedzi co 

było wynikiem najprawdopodobniej niezrozumienia pytania.  

  

Z kolei wśród odpowiedzi na pytania III i VI  zdarzały się odpowiedzi  niepełne  

tym niemniej zawarte w nich treści pozwalały na ich zaliczenie. 

 

W kilku przypadkach odpowiedzi na pytania w sposób nieprawidłowy 

ograniczyły się jedynie do wskazania przepisu prawa. 

 

 

                                                  Ewelina Kocurek-Grabowska 

 

 


