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1. Podstawowe pojęcia (ubezpieczony, składka, płatnik składek, przychód, tytuł
ubezpieczenia, zaopatrzenie);
2. Grupy społeczne objęte powszechnym systemem ubezpieczeniowym, grupy zawodowe
objęte systemem zaopatrzeniowym, różnice między systemem zaopatrzeniowym a
ubezpieczeniowym;
3. Zasada równego traktowania ubezpieczonych – art.2a ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
2. Rodzaje ubezpieczeń społecznych:
-emerytalne,
- rentowe,
- chorobowe,
- wypadkowe
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (art.6, 7,11,12 ustawy o systemie…):
- obowiązek ubezpieczenia,
- ubezpieczenia dobrowolne
4. Pojęcie pracownika, osoby współpracującej, rodzaje działalności pozarolniczej (art.8
ustawy o systemie…);
5. Tytuł ubezpieczenia społecznego i możliwe zbiegi tytułów (art.9 ustawy o systemie…),
pozorny zbieg tytułów ( art. 8 ust.2a ustawy o systemie…);
6. Okresy podlegania ubezpieczeniom (art.13 - 14 ustawy o systemie…);
6. Składka ubezpieczeniowa (art.16 -22 ustawy o systemie…):
- wysokość,
- podział,
- podstawa wymiaru składki,
- zasady i tryb opłacania składek.
6. Konsekwencje nieterminowego opłacania składek (art.23 i n. ustawy o systemie…):
- opłata dodatkowa,
- odsetki,
- zasady zabezpieczania należności składkowych.
7. Przedawnienie należności składkowych (art.24 ustawy o systemie…);
8. Zasady umarzania należności składkowych i rozkładania na raty (art.28-30 ustawy o
systemie…);

9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania składkowe (art.31 ustawy o systemie…,
art.115,116 ustawy Ordynacja podatkowa);
10. Przedmiot decyzji ZUS i zasady ich zaskarżania (art.83 ustawy o systemie..., art.4778 –
art.47716 k.p.c.);
11. Ubezpieczenia rolnicze:
- podstawowe pojęcia ( rolnik, domownik, pomocnik rolnika, działalność rolnicza,
gospodarstwo rolne, hektar przeliczeniowy);
- rodzaje ubezpieczeń rolniczych;
- zasady podlegania ubezpieczeniom rolniczym;
- domniemania;
- składki;
- zbieg tytułów do ubezpieczeń - art.5a i 5b.
12. Rodzaje świadczeń przewidzianych ustawą, warunki ich uzyskania oraz zasady wypłaty
ze szczególnym uwzględnieniem zasad zawieszania wypłaty emerytury i renty rolniczej;
13. Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej i rolniczej choroby zawodowej oraz świadczenia
przysługujące w związku z tymi zdarzeniami ze szczególnym uwzględnieniem
jednorazowego odszkodowania i zasiłku chorobowego.

