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I. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

1.Objęcie ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa:
- obowiązkowe ubezpieczenia
-dobrowolne ubezpieczenia

2.Rodzaje świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego:
- zasiłek chorobowy,
- świadczenie rehabilitacyjne,
- zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek wyrównawczy,
- zasiłek macierzyński;

3. Warunki nabywania prawa do świadczeń ubezpieczenia chorobowego w szczególności
zasiłku chorobowego (art.6,7 ustawy):

- okresy karencyjne (art.4 ustawy),
- pojęcie okresu zasiłkowego i sposób jego obliczania (art.8-9 ustawy);
Wyrok Sądu Najwyższego z 17-04-2018r, I UK 73/17
postanowienie SN 2012-01-26 , I BU 14/11, LEX nr 1215397,
uchwała SN 2009-09-02, II UZP 7/09, OSNP 2010/7-8/93...,
wyrok SN 2008-11-06, II UK 86/08, LEX nr 566009,
4. Podstawa wymiaru zasiłku i jego wysokość ( art.11, 36, 48 ustawy);

5. Wyłączenie prawa do zasiłku ( art.12-13 ustawy) i przypadki, kiedy zasiłek nie przysługuje
(art.15-16) ustawy;

6. Okoliczności powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego (art.17 ustawy);
wyrok SN 17-05.2018r II PK 69/17,
wyrok SN z 15-03-2018r I UK 49/17

wyrok SN 2008-02-06, II UK 10/07, LEX nr 448871,
wyrok SN 2009-05-06 , II UK 359/08, OSNP 2011/1-2/16,
wyrok SN 2008-02-25, I UK 249/07, OSNP 2009/11-12/152,

7. Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy (art.59,68 ustawy);
8. Świadczenie rehabilitacyjne (art.18 ustawy);
9. Zasiłek macierzyński (art.29-31 ustawy);
10. Zasiłek wyrównawczy (art.23 ustawy);
11. Zasiłek opiekuńczy ( art. 32-34 ustawy);
12. Przedawnienie prawa do zasiłków (art.67 ustawy);
13. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art.67 ustawy).

II. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
1.Zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ustawy o systemie …);
2.Pojęcie wypadku przy pracy (art.3 ustawy);
a) elementy definicji wypadku przy pracy;
- nagłość zdarzenia,
- przyczyna zewnętrzna,

-uraz,
- związek z pracą
wyrok SN 2012-04-04, II UK 181/11, LEX nr 1216850,
wyrok SN 2012-03-28, II PK 182/11, LEX nr 1211182,
wyrok SN 2008-11-12, I UK 96/08, LEX nr 678010,
wyrok SN 2011-07-13, I UK 46/11, LEX nr 1043989,
wyrok SN 2011-06-20, I UK 335/10, LEX nr 1043982,
wyrok SN z 24.07.2009r., I UK 55/09, OSNP 2011/5-6/85, LEX nr 529766
wyrok SN z 7.02.2013r, III UZP 6/12, OSNP 2013/13-14/158
wyrok SN z 18.06.2019r, I UK 83/18

3. Pojęcie wypadku w drodze do pracy i z pracy ( art.57b ustawy o emeryturach i rentach z
FUS);

4. Rodzaje świadczeń przewidzianych ustawą (art.6 ustawy wypadkowej);
- zasiłek chorobowy,
- renta z tytułu niezdolności do pracy,
- jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego,
- jednorazowe odszkodowanie - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
- renta z tytułu niezdolności do pracy
-renta szkoleniowa
-dodatek do renty rodzinnej- dla sieroty zupełnej
-dodatek pielęgnacyjny
-pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

- renta rodzinna.

5. Krąg osób uprawnionych do świadczeń oraz warunki nabywania do nich prawa ;
6. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (art.21
ustawy wypadkowej);
wyrok SN 2004-11-23, II UK 30/04, M.P.Pr. 2005/1/342,
wyrok SN 2012-07-18, I UK 69/12, LEX nr 1216835,

7. Postępowanie w sprawach uznawania zdarzeń za wypadki przy pracy, w drodze do pracy
lub z pracy oraz stwierdzania chorób zawodowych;
wyrok SN 2014-11-20, I UK 120/14,
uchwała SN 2013-02-07,III UZP 6/12

8. Zbieg prawa do świadczeń (art.24-26 ustawy wypadkowej);

9. Pojęcie choroby zawodowej ( art.4 ustawy wypadkowej, art.2351 k.p.);

10. Tryb stwierdzania choroby zawodowej:
wyrok SN 2008-06-24, I PK 295/07, LEX nr 496401.

III Świadczenia rodzinne
1.Warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych.
2. Rodzaje wypłacanych świadczeń:
a) świadczenia rodzinne:

zasiłek rodzinny ;
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie
pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
5) świadczenie rodzicielskie.
1)
2)

b) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1)
2)
3)
3a)
4)
4a)
5)
6)
7)

urodzenia dziecka;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
(utracił moc);
samotnego wychowywania dziecka;
(utracił moc);
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
rozpoczęcia roku szkolnego;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

3.Podmioty wypłacające świadczenia i postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych.
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