
2. Test z ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez-

pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa   

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.) 

Nr 

 

Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

1. 

 
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: 

a)  

obejmują zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, ale nie obejmują zasiłku wy-

równawczego, 

b) obejmują zasiłek wyrównawczy i macierzyński, ale nie obejmują zasiłku opiekuńczego, 

c)  

obejmują zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy, a także świadcze-

nie rehabilitacyjne. 

c 

 
art. 2  

 

2. 

 
Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwa-

nego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. 

Jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po 

upływie: 

a) 45 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, 

b) 60 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, 

c) 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. 

c 

 

art. 4 ust. 1 

pkt 2  

 

3. 

 
Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia 

chorobowego, jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem wychowaw-

czym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnie-

rza niezawodowego lub nie przekroczyła: 

a) 30 dni, 

b) 60 dni, 

c) 90 dni. 

a 

 
art. 4 ust. 2  

 

4. 

 
Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przy-

sługuje absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w 

szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili 

do ubezpieczenia chorobowego w ciągu: 

a) 60 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub za-

kończenia kształcenia w szkole doktorskiej, 

b) 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub za-

kończenia kształcenia w szkole doktorskiej, 

c)  

120 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakoń-

czenia kształcenia w szkole doktorskiej. 

b 

 

art. 4 ust. 3 

pkt 1  

 

5. 

 
Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przy-

sługuje ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej: 

a) 3-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 

b) 4-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 

c) 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. 

c 

 

art. 4 ust. 3 

pkt 3  
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6. 

 
Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przy-

sługuje posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu: 

a) 30 dni od ukończenia kadencji, 

b) 90 dni od ukończenia kadencji, 

c) 120 dni od ukończenia kadencji. 

b 

 

art. 4 ust. 3 

pkt 4  

 

7. 

 
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po 

ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez 

przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu: 

a) 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, 

b) 21 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, 

c) 30 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. 

a 

 
art. 7 pkt 1  

 

8. 

 
Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po 

ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez 

przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania 

tytułu ubezpieczenia chorobowego, w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania 

jest dłuższy niż: 

a) 10 dni, 

b) 14 dni, 

c) 45 dni. 

b 

 
art. 7 pkt 2  

 

9. Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby występuje w trakcie ciąży, zasiłek cho-

robowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy – nie dłużej niż przez:  

a) 182 dni,  

b) 270 dni,  

c) okres 1 roku.  

b 
art. 8 

 

10. 

 
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodo-

wanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem 

ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała: 

a) 14 dni, 

b) 60 dni, 

c) 90 dni. 

b 

 
art. 9 ust. 2  

 

11. 

 
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi, co do zasady: 

a) 60% podstawy wymiaru zasiłku, 

b) 70% podstawy wymiaru zasiłku, 

c) 80% podstawy wymiaru zasiłku. 

c 

 
art. 11 ust. 1  

 

12. 

 
Co do zasady, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi: 

a) 60% podstawy wymiaru zasiłku, 

b) 70% podstawy wymiaru zasiłku, 

c) 80% podstawy wymiaru zasiłku. 

b 

 
art. 11 ust. 1a  

 

13. 

 
Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa 

lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego: 

a) nie przysługuje mu zasiłek chorobowy, 

b) przysługuje mu zasiłek chorobowy, 

c)  

przysługuje mu zasiłek chorobowy, o ile to wykroczenie lub przestępstwo nie zostało po-

a 

 
art. 15 ust. 1 
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pełnione w celu wyłudzenia zasiłku. 

14. 

 
Ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem 

alkoholu, zasiłek chorobowy:  

a) nie przysługuje za cały okres tej niezdolności, niezależnie od czasu jej trwania,  

b) nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności,  

c) nie przysługuje za okres pierwszych 7 dni tej niezdolności. 

b 

 
art. 16  

 

15. 

 
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarob-

kową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwol-

nienia: 

a) nie traci prawa do zasiłku chorobowego za okres tego zwolnienia, 

b) traci prawo do zasiłku chorobowego za połowę okresu tego zwolnienia, 

c) traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. 

c 

 
art. 17 ust. 1  

 

16. 

 
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który: 

a)  

po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub 

rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, 

b)  

jest niezdolny do pracy i nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego, ale leczenie 

lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie przez niego zdolności do pracy, 

c)  

jest niezdolny do pracy i nie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego, ale leczenie 

lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie przez niego przynajmniej częściowo zdolności 

do pracy. 

a 

 
art. 18 ust. 1  

 

17. 

 
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia 

zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez: 

a) 6 miesięcy, 

b) 12 miesięcy, 

c) 24 miesiące. 

b 

 
art. 18 ust. 2  

 

18. 

 
Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu w sprawie świadczenia rehabilita-

cyjnego przysługuje: 

a) sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, 

b) zażalenie do Prezesa ZUS, 

c) odwołanie do Prezesa ZUS. 

a 

 
art. 18 ust. 4  

 

19. 

 
Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za 

okres pierwszych 3 miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność 

do pracy przypada w okresie ciąży: 

a) 70% tej podstawy, 

b) 95% tej podstawy, 

c) 100% tej podstawy. 

c 

 
art. 19 ust. 1  

 

20. 

 
Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku choro-

bowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji. Prezes ZUS 

ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wskaźnik waloryzacji, obo-

wiązujący w następnym kwartale, w terminie do: 

a) 5 dni przed ostatnim dniem każdego kwartału kalendarzowego, 

c 

 

art. 19 ust. 2 i 

3  
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b) 3 dni przed ostatnim dniem każdego kwartału kalendarzowego, 

c) ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego. 

21. 

 
Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje między innymi z dniem zakończenia rehabi-

litacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy, nie później jednak niż po: 

a) 6 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilita-

cję, 

b) 12 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację, 

c) 24 miesiącach od dnia, w którym ubezpieczony będący pracownikiem podjął rehabilitację. 

c 

 
art. 23 ust. 4  

 

22. 

 
Jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem przepracował tylko część miesiąca wskutek 

nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek wyrównawczy za ten 

miesiąc przysługuje w wysokości różnicy między wynagrodzeniem osiągniętym w tym 

miesiącu a przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o: 

a) 1/30 część za każdy dzień tej nieobecności, 

b) 1/20 część za każdy dzień tej nieobecności, 

c) 1/10 część za każdy dzień tej nieobecności. 

a 

 
art. 24 ust. 2  

 

23. 

 
Zasiłek macierzyński przysługuje m.in. ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego przyjęła na wychowanie dziecko i 

wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia: 

a)  

w wieku do 6. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro-

czeniu obowiązku szkolnego – do 7. roku życia, 

b)  

w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro-

czeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, 

c)  

w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odro-

czeniu obowiązku szkolnego – do 8. roku życia. 

b 

 
art. 29 ust. 1  

 

24. 

 
Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał pra-

wo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowa-

nia osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – 

matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią 

zasiłku za okres co najmniej: 

a) 10 tygodni po porodzie, 

b) 12 tygodni po porodzie, 

c) 14 tygodni po porodzie. 

c 

 
art. 29 ust. 3  

 

25. 

 
Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako 

okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

oraz okres urlopu ojcowskiego wynosi: 

a) 75% podstawy wymiaru zasiłku, 

b) 90% podstawy wymiaru zasiłku, 

c) 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

c 

 
art. 31 ust. 1  

 

26. 

 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy 

z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym: 

a) dzieckiem do 8 lat – wyłącznie, 

b) dzieckiem do 14 lat – wyłącznie, 

c 

 
art. 32 ust. 1  
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c)  

dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny; innym chorym członkiem rodziny może 

być w tym wypadku małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, 

dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat, jeżeli pozostają we 

wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 

27. 

 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami 

rodziny za okres nie dłuższy niż: 

a) 30 dni w roku kalendarzowym, 

b) 60 dni w roku kalendarzowym, 

c) 120 dni w roku kalendarzowym. 

b 

 
art. 33 ust. 2  

 

28. 

 
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie 

rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę 

dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej 

nad chorym dzieckiem w wieku do: 

a) roku, 

b) 2 lat, 

c) 3 lat. 

b 

 
art. 34  

 

29. 

 
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi: 

a) 80% podstawy wymiaru zasiłku, 

b) 90% podstawy wymiaru zasiłku, 

c) 100% podstawy wymiaru zasiłku. 

a 

 
art. 35 ust. 1  

 

30. 

 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu 

pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres: 

a)  

3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, 

b)  

6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, 

c)  

12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy. 

c 

 
art. 36 ust. 1  

 

31. 

 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi: 

a) 1/20 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, 

b) 1/22 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, 

c) 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. 

c 

 
art. 36 ust. 3  

 

32. 

 
Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania 

zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo 

przerwa była krótsza niż: 

a) miesiąc kalendarzowy, 

b) 2 miesiące kalendarzowe, 

c) 3 miesiące kalendarzowe. 

c 

 
art. 43  

 

33. 

 
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% prze-

b 

 
art. 46  
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ciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca 

kwartału kalendarzowego, na okres: 

a) miesiąca, 

b) 3 miesięcy, 

c) 6 miesięcy. 

34. 

 
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędą-

cemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres: 

a)  

3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, 

b)  

6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy, 

c)  

12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do 

pracy. 

c 

 
art. 48 ust. 1  

 

35. 

 
W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonują-

cego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub 

jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych, w ramach których kod A 

oznacza niezdolność do pracy spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną 

niezdolności do pracy przed przerwą, powstałą po przerwie nieprzekraczającej: 

a) 30 dni, 

b) 45 dni, 

c) 60 dni. 

c 

 

art. 57 ust. 1 

pkt 1  

 

36. 

 
W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonują-

cego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub 

jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych, w ramach których kod B 

oznacza: 

a) niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą, 

b) niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży, 

c) niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. 

b 

 

art. 57 ust. 1 

pkt 2  

 

37. 

 
W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub 

pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonują-

cego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 

informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub 

jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych, w ramach których kod C 

oznacza: 

a) niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą, 

b) niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży, 

c) niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. 

c 

 

art. 57 ust. 1 

pkt 3  

 

38. 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płat-

nikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek, nie później niż: 

b 

 
art. 58 ust. 1  
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a) w dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego, 

b) w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego, 

c) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego. 

39. 

 
Ubezpieczony, uprawniony do zasiłku macierzyńskiego z więcej niż jednego tytułu, jest 

obowiązany do poinformowania o prawie do zasiłku macierzyńskiego z innych tytułów 

oraz jego wysokości: 

a) tylko jednego płatnika zasiłku, 

b) wybranego przez siebie płatnika zasiłku, 

c) każdego płatnika zasiłku. 

c 

 
art. 62 ust. 4  

 

40. 

 
Decyzja ZUS w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków: 

a) stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

b) nie może stanowić tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administra-

cji, 

c)  

stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ile w decyzji 

dopuszczono taką możliwość. 

a 

 
art. 66 ust. 3  

 

41. 

 
Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego oraz 

opiekuńczego przedawnia się co do zasady po upływie: 

a) 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, 

b) 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, 

c) 6 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. 

a 

 
art. 67 ust. 1  

 

42. 

 
Jeżeli niewypłacanie zasiłku macierzyńskiego w całości lub w części było następstwem 

błędu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się 

po upływie:  

a) 1 roku,  

b) 3 lat,  

c) 5 lat.  

b 

 
art. 67 ust. 4 

 

 


