
4. Test z ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-

nych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) 

Nr Treść pytania Odp. Źródło 

 Ubezpieczenia społeczne nie obejmują ubezpieczenia:  

a) w razie choroby i macierzyństwa,  

b) z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  

c) zdrowotnego. 

c 

 

art. 1 

 

1. Obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie 

ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplo-

matycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach 

międzynarodowych: 

a)  

podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń 

społecznych, 

b)  

nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie o systemie ubezpie-

czeń społecznych, 

c)  

nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie o systemie ubezpie-

czeń społecznych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 

c art. 5 ust. 2  

2. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasi-

łek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia 

pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujących na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna przysługującego na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres niezbęd-

ny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio: 

a) 10-letniego przez kobietę i 15-letniego przez mężczyznę, 

b) 15-letniego przez kobietę i 20-letniego przez mężczyznę, 

c) 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę. 

c art. 6 ust. 2a  

 Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu: 

a)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, 

b)  

mogą podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, 

c)  

nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. 

a art. 12 ust. 1  

 Bezrobotni pobierający zasiłek lub świadczenie integracyjne, posłowie do Parlamentu 

Europejskiego: 

a)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu, 

b)  

mogą podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, 

c)  

nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu. 

c art. 12 ust. 2  
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3. Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie od-

bywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania: 

a)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wyko-

nywania tej pracy, 

b)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności lub tym-

czasowego aresztowania do dnia zakończenia wykonywania tej kary, 

c)  

nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

ani wypadkowemu. 

a art. 13 pkt 8  

4. Bezrobotni: 

a)  

nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom; emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

ani wypadkowemu, 

b)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom; emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

i wypadkowemu od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub sty-

pendium do dnia utraty prawa do nich, 

c)  

podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom; emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

i wypadkowemu od dnia utraty pracy do dnia rozpoczęcia nowej pracy. 

b art. 13 pkt 9  

5. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu 

i wypadkowemu podlegają między innymi duchowni – od dnia przyjęcia do stanu 

duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w przypadku alumnów seminariów 

duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów – od dnia ukończenia: 

a)  

24 lat, 

b)  

25 lat, 

c)  

26 lat. 

b art. 13 pkt 10  

6. Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są 

w formie: 

a)  

stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych, 

b)  

stopy procentowej, różnej dla poszczególnych ubezpieczonych, 

c)  

kwoty ryczałtowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. 

a art. 15 ust. 1  

7. Składki na ubezpieczenia emerytalne pracowników finansują: 

a)  

z własnych środków ubezpieczeni, 

b)  

z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

c 
art. 16 ust. 1 

pkt 1  

8. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób wykonujących pracę nakładczą i członków 

spółdzielni finansują: 

a)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek, 

b)  

a 
art. 16 ust. 1 

pkt 2 i 3  
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z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków ubezpieczeni. 

9. Składki na ubezpieczenia emerytalne posłów i senatorów finansują z własnych środ-

ków:  

a) w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek,  

b) w całości płatnicy składek,  

c) w całości ubezpieczeni.  

a 
art. 16 ust. 1 

pkt 5 

10. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób wykonujących odpłatnie pracę, na podsta-

wie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tym-

czasowego aresztowania finansują: 

a)  

z własnych środków ubezpieczeni, 

b)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków płatnicy składek. 

b 
art. 16 ust. 1 

pkt 8  

11. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób współpracujących ze zleceniobiorcami 

finansują: 

a)  

z własnych środków ubezpieczeni, 

b)  

z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

c 
art. 16 ust. 1 

pkt 9  

12. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób odbywających służbę zastępczą finansują: 

a)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek, 

b)  

z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków ubezpieczeni. 

a 
art. 16 ust. 1 

pkt 11  

13. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po 

ustaniu zatrudnienia finansują: 

a)  

z własnych środków ubezpieczeni, 

b)  

z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 

c art. 16 ust. 1a  

14. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób rezygnujących z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długo-

trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi mat-

ką, ojcem lub rodzeństwem finansują: 

a)  

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i ośrodki pomocy społecznej, 

b)  

z własnych środków płatnicy składek, 

c)  

w całości ośrodki pomocy społecznej. 

c art. 16 ust. 6  

15. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach a art. 16 ust. 8  
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wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości 

zasiłku macierzyńskiego: 

a)  

finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych, 

b)  

finansuje w całości Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  

finansują w całości osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające 

zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 

16. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych: 

a)  

finansują w połowie powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy, w połowie zaś woje-

woda ze środków własnych, 

b)  

finansują w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy, 

c)  

finansuje w całości wojewoda ze środków własnych. 

b art. 16 ust. 9  

17. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezrobotnych sta-

nowi: 

a)  

kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, 

b)  

w połowie kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium, w połowie zaś 

kwota ich ostatniego miesięcznego uposażenia w czasie, kiedy świadczyły stosunek pracy, 

c)  

kwota ich ostatniego miesięcznego uposażenia w czasie, kiedy świadczyły stosunek pracy. 

a 
art. 18 ust. 4 

pkt 3  

18. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu 

chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie: 

a)  

200% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, 

b)  

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, 

c)  

300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 

b art. 20 ust. 3  

 Stopa procentowa składek na ubezpieczenie rentowe wynosi: 

a)  

6% podstawy wymiaru, 

b)  

7% podstawy wymiaru, 

c)  

8% podstawy wymiaru. 

c 
art. 22 ust. 1 

pkt 2  

19. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wyso-

kości: 

a)  

100% nieopłaconych składek, 

b)  

150% nieopłaconych składek, 

c)  

200% nieopłaconych składek. 

a art. 24 ust. 1a  

20. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu co do zasady po upływie: 

a)  
b art. 24 ust. 4  
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3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, 

b)  

5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne, 

c)  

10 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. 

21. Należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem: 

a)  

ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych, 

b)  

nie ulegają przedawnieniu, 

c)  

nie ulegają przedawnieniu, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te 

mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zale-

głych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. 

c art. 24 ust. 5  

22. Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności 

osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie: 

a)  

3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana, 

b)  

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana, 

c)  

10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. 

b art. 24 ust. 5d  

23. Bieg terminu przedawnienia należności z tytułu składek wynikających z decyzji 

o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego zawiesza się, jeżeli wydanie 

decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ 

lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja 

innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej 

jednak niż przez: 

a)  

rok, 

b)  

2 lata, 

c)  

3 lata. 

b art. 24 ust. 5e  

 Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone: 

a)  

z urzędu zwraca mu się składki, 

b)  

płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot, 

c)  

obie dopowiedzi są prawidłowe. 

b art. 24 ust. 6c  

24. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie: 

a)  

14 dni od dnia wpływu wniosku o ich zwrot, 

b)  

30 dni od dnia wpływu wniosku o ich zwrot, 

c)  

60 dni od dnia wpływu wniosku o ich zwrot. 

b art. 24 ust. 6d  

 Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie: 

a) 3 lat od otrzymania przez płatnika zawiadomienia  o kwocie nienależnie opłaconych 

składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upo-

mnienia w postępowaniu egzekucyjnym, albo od opłacenia składek, w przypadku braku 

tego zawiadomienia, 

b art. 24 ust. 6g  
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b) 5 lat od otrzymania przez płatnika zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych 

składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upo-

mnienia w postępowaniu egzekucyjnym, albo od opłacenia składek, w przypadku braku 

tego zawiadomienia, 

c) 10 lat od otrzymania przez płatnika zawiadomienia  o kwocie nienależnie opłaconych 

składek, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upo-

mnienia w postępowaniu egzekucyjnym, albo od opłacenia składek, w przypadku braku 

tego zawiadomienia, 

25. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji obsługującej wpłaty składek nienależnie 

opłacone składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, kwota nienależnie 

wpłacona: 

a)  

nie podlega zwrotowi, 

b)  

jest zwracana tej instytucji, 

c)  

jest zwracana płatnikowi składek. 

b art. 24 ust. 8d  

26. W przypadku gdy dłużnikiem jest państwowa jednostka organizacyjna niebędąca 

jednostką budżetową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  

ma prawo do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieruchomo-

ści dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek, 

b)  

nie ma prawa do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieru-

chomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek, 

c)  

nie ma prawa do występowania z wnioskiem o założenie księgi wieczystej dla nieru-

chomości dłużnika zalegającego z opłatą należności z tytułu składek, chyba że wyraził 

na to zgodę organ założycielski tej państwowej jednostki organizacyjnej. 

a art. 26 ust. 1  

27. Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Część 

ułamkowa nieruchomości: 

a)  

może być w każdym przypadku przedmiotem hipoteki przymusowej, 

b)  

może być przedmiotem hipoteki przymusowej, jeżeli stanowi udział dłużnika, 

c)  

nie może być przedmiotem hipoteki przymusowej. 

b 
art. 26 ust. 3 i 

3a  

28. Jeżeli dłużnik (zobowiązany do płacenia składek) zmarł nie pozostawiając żadnego 

majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych 

przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna 

wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia: 

a)  

zachodzi całkowita nieściągalność, w związku z czym należności z tytułu składek mogą 

być umorzone, 

b)  

o ile jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia 

odpowiedzialności na osoby trzecie, zachodzi w tym wypadku całkowita nieściągalność, 

w związku z czym należności z tytułu składek mogą być umorzone, 

c)  

w żadnym wypadku nie mogą być z tego tytułu umorzone należności z tytułu składek. 

b 
art. 28  

ust. 1–3  

29. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących 

równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia: 

a)  

a art. 28 ust. 3a  
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mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nie-

ściągalności, 

b)  

są umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, 

c)  

nie mogą być umarzane w sytuacji braku ich całkowitej nieściągalności. 

30. Umorzenie składek: 

a)  

powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, 

b)  

powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, ale nie powoduje umorzenia kosztów 

upomnienia ani dodatkowej opłaty, 

c)  

nie powoduje umorzenia odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia ani dodatkowej opłaty. 

a art. 28 ust. 4  

31. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od: 

a)  

następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg, 

b)  

dnia wpływu wniosku o udzielenie tych ulg, 

c)  

dnia poprzedzającego dzień wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. 

a art. 29 ust. 2  

37. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie: 

a)  

zawiadomienia na piśmie, 

b)  

umowy, 

c)  

decyzji. 

b art. 29 ust. 1a 

38. W przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszeń do ubez-

pieczeń społecznych w postaci dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci do-

kumentu pisemnego z własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje 

przez okres: 

a)  

4 lat, 

b)  

5 lat, 

c)  

10 lat. 

b art. 36 ust. 8  

39. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej, o którym mowa w art. 23 ust. 1–3 ustawy – Prawo przedsiębiorców, 

przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą są dobrowolne. Przed-

siębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej: 

a)  

nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, 

b) opłaca ubezpieczenie chorobowe, nie opłaca natomiast ubezpieczenia wypadkowego, 

c)  

opłaca ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 

a art. 36a ust. 1  

40. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej: 

a)  

wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia, 

b)  

nie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia, 

b art. 36a ust. 4  
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c)  

tylko w wypadkach określonych w ustawie wymaga ponownego zgłoszenia do ubezpie-

czenia. 

41. W razie sporu dotyczącego obowiązku ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych wydaje decyzję osobie zainteresowanej oraz płatnikowi składek. Płatnik 

składek jest zobowiązany przekazać do Zakładu dokumenty związane 

z ubezpieczeniami społecznymi określone w ustawie za okres objęty decyzją nie póź-

niej niż w terminie: 

a)  

7 dni od uprawomocnienia się decyzji, 

b)  

14 dni od uprawomocnienia się decyzji, 

c)  

21 dni od uprawomocnienia się decyzji. 

a 
art. 38  

ust. 1 i 2  

42. Płatnicy składek co do zasady są zobowiązani do złożenia druku – zgłoszenie płatnika 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie: 

a)  

7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, 

b)  

14 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, 

c)  

30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. 

a art. 43 ust. 1  

43. Płatnicy składek co do zasady są zobowiązani do złożenia druku – zgłoszenie płatnika 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie: 

a)  

7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpie-

czonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo na 

ubezpieczenia osób z nimi współpracujących, 

b)  

14 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubez-

pieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo 

na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących, 

c)  

30 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubez-

pieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia albo 

na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących. 

a art. 43 ust. 1  

44. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym 

w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest: 

a)  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

b)  

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

c)  

Rada Ministrów. 

a 
art. 51  

ust. 1 i 2  

45. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  

nie może zaciągać kredytów, 

b)  

może zaciągać kredyty, ale tylko za zgodą ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, 

c)  

c art. 53 ust. 3  



Nr Treść pytania Odp. Źródło 

może zaciągać kredyty, ale tylko za zgodą ministra właściwego do spraw finansów pu-

blicznych. 

46. W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję rentową 

w wysokości określonej procentowo części wydatków na świadczenia z ubezpieczenia 

emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, przewidzianych w planie 

finansowym FUS na dany rok budżetowy. Część ta wynosi: 

a)  

0,1%, 

b)  

0,4%, 

c)  

0,5%. 

b art. 57  

47. Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej. Fun-

dusz ten: 

a)  

posiada osobowość prawną, a jego nazwa jest prawnie chroniona, 

b)  

nie posiada osobowości prawnej, a jego nazwa nie jest prawnie chroniona, 

c)  

posiada osobowość prawną; jego nazwa nie jest prawnie chroniona. 

a 

art. 58  

i art. 60  

ust. 1 i 7  

48. Statut Funduszu Rezerwy Demograficznej nadawany jest przez: 

a)  

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w drodze zarządzenia, 

b)  

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, 

c)  

Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. 

b art. 60  

49. Organem Funduszu Rezerwy Demograficznej jest (są): 

a)  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

b)  

Prezes Funduszu Rezerwy Demograficznej, 

c)  

Prezes i wiceprezesi Funduszu Rezerwy Demograficznej. 

a art. 60 ust. 3  

50. Gospodarka finansowa Funduszu Rezerwy Demograficznej odbywa się na podstawie: 

a)  

ustawy budżetowej, 

b)  

wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, sporzą-

dzanej przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

c)  

wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego, sporzą-

dzanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze roz-

porządzenia. 

b 
art. 61  

ust. 1 i 3  

51. Fundusz Rezerwy Demograficznej: 

a)  

może zaciągać pożyczki lub kredyty, bez żadnych ograniczeń, 

b)  

może zaciągać pożyczki lub kredyty, ale tylko do wysokości określonej w ustawie, 

c)  

nie może zaciągać pożyczek ani kredytów. 

c art. 62  
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52. Zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej może być powierzone 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionemu podmiotowi zewnętrznemu na 

zasadach określonych w ustawie i umowie o zarządzaniu po zgromadzeniu przez FRD 

środków wyższych niż: 

a)  

250 000 tys. zł, 

b)  

500 000 tys. zł, 

c)  

1 000 000 tys. zł. 

a art. 64 ust. 1  

53. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  

jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną, 

b)  

jest jednostką budżetową i nie posiada osobowości prawnej, 

c)  

nie jest jednostką budżetową i nie posiada osobowości prawnej. 

a art. 66 ust. 1  

54. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi 

przepisami sprawuje: 

a)  

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

b)  

Rada Ministrów, 

c)  

Prezes Rady Ministrów. 

a art. 66 ust. 2  

55. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do tere-

nowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest: 

a)  

Prezes ZUS, 

b)  

Minister Spraw Wewnętrznych, 

c)  

Prezes Rady Ministrów. 

a art. 66 ust. 5  

56. Organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są: 

a)  

Prezes i wiceprezesi ZUS, Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes ZUS 

i Rada Nadzorcza ZUS, 

b)  

Prezes ZUS, Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes ZUS i Rada Nad-

zorcza ZUS, 

c)  

Prezes i wiceprezesi ZUS oraz Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes 

ZUS i Komisja Rewizyjna. 

b art. 72  

57. Działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje Prezes Zakładu, który repre-

zentuje Zakład na zewnątrz. Prezesa Zakładu powołuje i odwołuje: 

a)  

Prezes Rady Ministrów, 

b)  

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

c)  

Sejm. 

a 
art. 73  

ust. 1 i 2  

58. Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest powoływana przez Prezesa 

Rady Ministrów na: 
c art. 75 ust. 1  
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a)  

3-letnią kadencję, 

b)  

4-letnią kadencję, 

c)  

5-letnią kadencję. 

59. Na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, powoływa-

nych jest: 

a)  

3 członków, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, 

b)  

4 członków, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, 

c)  

5 członków, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. 

b 
art. 75 ust. 1 

pkt 1  

60. Na wniosek każdej z organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu usta-

wy z 24.7.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-

nego, powoływanych jest: 

a)  

5 członków Rady Nadzorczej ZUS, 

b)  

7 członków Rady Nadzorczej ZUS, 

c)  

po jednym członku Rady Nadzorczej ZUS. 

c 
art. 75 ust. 1 

pkt 2  

61. Na wniosek ogólnokrajowych organizacji emerytów i rencistów: 

a)  

powoływanych jest 2 członków Rady Nadzorczej ZUS, 

b)  

powoływanych jest 3 członków Rady Nadzorczej ZUS, 

c)  

powoływany jest jeden członek Rady Nadzorczej ZUS. 

c 
art. 75 ust. 1 

pkt 4  

62. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  

korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, 

b)  

korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicz-

nych, chyba że pełnią wyłącznie czynności usługowe, 

c)  

nie korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy pu-

blicznych. 

b art. 79a  

63. Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do właściwego 

sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania 

cywilnego. Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji 

odmawiającej przyznania takiego świadczenia,  od decyzji w sprawach o umorzenie 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie 

wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru odwołanie: 

a)  

przysługuje, 

b)  

nie przysługuje; stronie przysługuje jedynie prawo do wniesienia wniosku do Prezesa 

ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej 

w I instancji przez ministra, 

c)  

przysługuje; stronie przysługuje również prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS 

b 
art. 83  

ust. 2 i 4  
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o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w I instancji 

przez ministra. 

64. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla 

decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie: 

a)  

30 dni od dnia wniesienia odwołania, 

b)  

45 dni od dnia wniesienia odwołania, 

c)  

60 dni od dnia wniesienia odwołania. 

a art. 83 ust. 6  

65. Decyzje ostateczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od których nie zostało wniesio-

ne odwołanie do właściwego sądu: 

a)  

nie mogą być przez Zakład uchylone, zmienione ani unieważnione, 

b)  

nie mogą być przez Zakład uchylone, zmienione, a jedynie unieważnione z urzędu przez 

Zakład, 

c)  

mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione, na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. 

c art. 83a ust. 2  

66. Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują wydanie posta-

nowienia kończącego postępowanie w sprawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w tych przypadkach wydaje decyzję. Od wydanych w trakcie postępowania innych 

postanowień Zakładu zażalenie: 

a)  

przysługuje, 

b)  

nie przysługuje, 

c)  

nie przysługuje, chyba że w postanowieniu dopuszczono taką możliwość. 

b 
art. 83b  

ust. 1 i 2  

67. Dla postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez kierownika tere-

nowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działającego jako 

organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, organem odwoławczym jest: 

a)  

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

b) dyrektor izby administracji skarbowej, 

c)  

naczelnik urzędu skarbowego. 

b art. 83c ust. 1  

68. Od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień Zakładu w sprawie 

stanowiska wierzyciela zażalenie: 

a)  

przysługuje, 

b)  

nie przysługuje, 

c)  

nie przysługuje, chyba że w postanowieniu dopuszczono taką możliwość. 

b art. 83c ust. 2  

69. Nie można żądać zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń spo-

łecznych za okres dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadcze-

nia zawiadomiła organ wypłacający świadczenia o zajściu okoliczności powodujących 

ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, a mimo to świadczenia 

były nadal wypłacane, a w pozostałych przypadkach – za okres dłuższy niż: 

a)  

b 

art. 84 ust. 3  
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ostatnie 2 lata, 

b)  

ostatnie 3 lata, 

c)  

ostatnich 5 lat. 

70. Rozłożenie na raty kwot należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń albo 

odroczenie terminu ich płatności następuje w formie: 

a)  

decyzji, 

b)  

postanowienia, 

c)  

umowy. 

c art. 84 ust. 8b  

71. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli dłużnik nie spłaci  

w terminie ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rat należności  z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, pozostała kwota staje się 

natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na 

zasadach określonych: 

a)  

przepisami Ordynacji podatkowej, 

b)  

przepisami Ordynacji podatkowej z wyłączeniem przepisów o opłacie prolongacyjnej, 

c)  

przepisami prawa cywilnego. 

c art. 84 ust. 8c  

 

 

 


