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TEMATYKA WYKŁADÓW 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 
Ubezpieczenia w systemie 

zabezpieczenia społecznego 

- pojęcie zabezpieczenia społecznego 

- techniki i aspekty zabezpieczenia społecznego 

- podstawy prawne zabezpieczenia społecznego 

- ewolucja ubezpieczeń społecznych 

2. 
Struktura systemu ubezpieczeń 

społecznych 

- system organizacyjny, finansowy i informacyjny 

ubezpieczeń społecznych 

- organy i zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 

3. 
Świadczenia pieniężne w razie choroby  

i macierzyństwa 

- warunki nabycia prawa do świadczeń (zasiłek chorobowy, 

świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, 

macierzyński, opiekuńczy) 

- okres pobierania świadczeń 

- wysokość świadczeń 

4. 
Świadczenia z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych 

- pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 

- rodzaje i wysokość świadczeń 

5. 
Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych 

- konstrukcja systemu zabezpieczenia emerytalnego, 

podstawowe pojęcia z zakresu systemów emerytalnych 

- warunki nabycia prawa do świadczeń 

- ustalanie wysokości emerytury w systemie zdefiniowanego 

świadczenia i zdefiniowanej składki 

6. 
Renty z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych 

- pojęcie i rodzaje niezdolności do pracy 

- przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do 

pracy i renty rodzinnej 

- wysokość świadczeń 

7. Otwarte fundusze emerytalne 
- zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych 

- wypłaty emerytur kapitałowych z OFE 

TEMATYKA ĆWICZEŃ 

Lp. Temat Treści nauczania 

1. 
Składki na poszczególne fundusze 

ubezpieczeń społecznych 

- pojęcie i obowiązki płatników składek 

- podstawa wymiaru składek i wysokość składek  

- prawa i obowiązki ubezpieczonych 

- zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego 

2. Obliczanie składek (1) 

- zadania (kalkulacja składek przy umowach o pracę, zlecenia, 

o dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) 

- szczegółowe zasady ustalania wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe 

3. Obliczanie składek (2) 

- zadania (kalkulacja składek przy umowach o pracę, zlecenia, 

o dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne osób 

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) 

- szczegółowe zasady ustalania wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe 

4. Kapitał początkowy 
- pojęcie i specyfika kapitału początkowego 

- zadania: obliczanie wysokości kapitału początkowego 

5. 
Świadczenia z systemu ubezpieczeń 

społecznych 

- przykłady wyliczania wysokości należnych świadczeń: 

zasiłków, rent i emerytur 

6. Dodatkowe programy emerytalne 
- zasady organizacyjne i specyfika oszczędzania w IKE, 

IKZE, PPE 

7. Kolokwium 
- pisemne zaliczenie obejmujące tematykę wykładów i 

ćwiczeń 
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