




Zadanie 1. 

Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 

A. 1 miesiąc. 

B. 2 miesiące. 

C. 3 miesiące. 

D. 6 miesięcy. 

Zadanie 2. 

W której części akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące 

ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej? 

A. W części A. 

B. W części B. 

C. W części C. 

D. W części D. 

Zadanie 3. 

Który dokument powinien zawierać informację o numerze rachunku 

płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia 

do rąk własnych? 

A. Indywidualna lista płac. 

B. Informacja o warunkach zatrudnienia. 

C. Kwestionariusz osobowy dla pracownika. 

D. Karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę. 

Zadanie 4. 

Osoba fizyczna zatrudniana po raz pierwszy na umowę o pracę powinna 

przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku. W związku z tym przyszły pracodawca ma 

obowiązek skierować ją na badania 

A. wstępne. 

B. okresowe. 

C. kontrolne. 

D. uzupełniające. 
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Zadanie 5. 

Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania 

pracownik otrzymuje co miesiąc:  

 wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,  

 dodatek funkcyjny – 500,00 zł,  

 premię regulaminową – 5% wynagrodzenia zasadniczego.  

Oblicz miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika.  

A. 4 410,00 zł  

B. 4 700,00 zł  

C. 4 910,00 zł  

D. 4 935,00 zł  

Zadanie 6. 

Na podstawie kalendarza ustal wymiar czasu pracy w czerwcu. 

A. 168 godzin. 

B. 176 godzin. 

C. 200 godzin. 

D. 240 godzin. 

 

 

 

 

Zadanie 7. 

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między 

godzinami 

A. 2000 a 700 

B. 2100 a 700 

C. 2200 a 800 

D. 2300 a 800 
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Zadanie 8. 

Pracownik zatrudniony na pełny etat, który ukończył technikum  

i przepracował 1 rok, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

A. 12 dni. 

B. 20 dni. 

C. 26 dni. 

D. 36 dni. 

Zadanie 9. 

Pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z okazji ślubu swojego 

dziecka w wymiarze 

A. 1 dnia. 

B.   2 dni. 

C.   3 dni. 

D.   4 dni. 

Zadanie 10. 

Pracownik jest wynagradzany w systemie prowizyjnym. Na podstawie 

danych w tabelach oblicz jego wynagrodzenie brutto za maj 2020 r. 

A. 2 600,00 zł 

B. 2 900,00 zł 

C. 3 000,00 zł 

D. 3 900,00 zł 

Przychód ze sprzedaży osiągnięty 
 w maju 2020 r. 

65 000,00 zł 

  

Stawka prowizyjna 
Przychód ze sprzedaży 

osiągnięty w danym miesiącu 

6% powyżej 50 000,00 zł 

4% od 30 000,00 zł do 50 000,00 zł 

2% poniżej 30 000,00 zł 
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Zadanie 11. 

Pracownik, który jest wynagradzany w systemie akordowym z premią, 

przepracował w miesiącu godziny zgodnie z obowiązującym go wymiarem 

czasu pracy. Wszystkie wyroby wykonał zgodnie z normą jakościową. 

Na podstawie danych z tabeli ustal wynagrodzenie brutto pracownika za 

przepracowany miesiąc. 

A. 2 720,00 zł 

B. 2 760,00 zł 

C. 2 960,00 zł 

D. 3 060,00 zł 

Zadanie 12. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli danych z listy płac ustal podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

A. 3 018,00 zł 

B. 3 003,00 zł 

C. 2 803,00 zł 

D. 2 770,00 zł 

Dane do ustalenia wynagrodzenia brutto 
Norma pracy 3,75 szt./godz. 
Stawka akordowa za wyroby wykonane w granicach 
normy 

4,00 zł/szt. 

Stawka akordowa za wyroby wykonane powyżej  
normy 

4,50 zł/szt. 

Liczba wykonanych wyrobów w miesiącu 680 sztuk 
Liczba godzin przepracowanych w miesiącu 160 godzin 
Premia motywacyjna 200,00 zł 

Wybrane dane z listy płac 
Wynagrodzenie brutto za czas przepracowany 3 480,00 zł 
Zasiłek chorobowy 315,29 zł 
Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez  
pracownika 

477,11 zł 

Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) 232,72 zł 
Potrącenie alimentacyjne 200,00 zł 
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Zadanie 13.  

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 5 000,00 zł. 

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy ustal maksymalną kwotę 

potrącenia z tytułu należności alimentacyjnych, jakiego może dokonać 

pracodawca z wynagrodzenia pracownika, jeżeli nie ma potrąceń z innych 

tytułów? 

A. 2 000,00 zł 

B. 2 500,00 zł 

C. 3 000,00 zł 

D. 3 500,00 zł 

Art.  87.  [Potrącenia z wynagrodzenia za pracę] 
  
§  1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat 
dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego,  
w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych  
planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli pracownik nie  
zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące 
należności: 
  
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych; 
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie  
należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108. 
§  2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1. 
§  3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech 
piątych wynagrodzenia; 
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek  
pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. 
§  4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie  
przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których 
mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych 
potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. 
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Zadanie 14. 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia oblicz podstawę 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

A. 2 260,00 zł 

B. 2 619,00 zł 

C. 2 709,00 zł 

D. 2 825,00 zł 

 

 

Zadanie 15. 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło oblicz kwotę do 

wypłaty. 

A. 2 551,00 zł 

B. 2 614,00 zł 

C. 2 851,00 zł 

D. 2 882,00 zł 

 

 

Zadanie 16. 

Kto może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? 

A. Pracownik z tytułu zawartej umowy o pracę. 

B. Student w wieku 22 lat, uczący się na wyższej uczelni 

technicznej. 

C. Bezrobotny w wieku 43 lat, pobierający zasiłek dla 

bezrobotnych od trzech miesięcy. 

D. Zleceniobiorca z tytułu umowy zlecenia, która stanowi jedyny 

tytuł do ubezpieczeń społecznych. 

Rachunek do umowy zlecenia (fragment) 
Kwota brutto 3 274,00 zł 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

448,87 zł 

Koszty uzyskania  
przychodu  20% 

……………… 

Podstawa opodatkowania ……………… 

Rachunek do umowy o dzieło (fragment) 
Wynagrodzenie brutto 
(przychód) 

3 150,00 zł 

Koszty uzyskania przychodu 
(50%) 

1 575,00 zł 

Należna zaliczka na podatek  
dochodowy 

…………… 

Kwota do wypłaty …………… 
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Zadanie 17. 

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za pracownika 

przebywającego na urlopie wychowawczym finansuje 

A. pracodawca. 

B. ubezpieczony. 

C. budżet państwa. 

D. urząd skarbowy. 

Zadanie 18. 

Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego  

w systemie czasowym wynosi 3 000,00 zł. W marcu bieżącego roku 

pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przez 

5 dni. Była to jego pierwsza absencja chorobowa w tym roku. Oblicz 

wynagrodzenie brutto pracownika za przepracowaną część miesiąca. 

A. 3 000,00 zł 

B. 2 588,70 zł 

C. 2 500,00 zł 

D. 2 419,25 zł 

Zadanie 19. 

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2020 r. przepracował 5 miesięcy 

zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy. W czerwcu  

z powodu choroby przebywał na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim.  

Na podstawie danych z tabeli ustal dzienną stawkę wynagrodzenia 

za czas choroby. 

A. 61,92 zł 

B. 71,76 zł 

C. 77,40 zł 

D. 89,70 zł 

Łączne wynagrodzenie brutto pracownika za okres  
5 miesięcy, poprzedzających powstanie niezdolności do 
pracy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne 

13 455,00 zł 

% podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby 80% 
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Zadanie 20. 

W czerwcu bieżącego roku pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie za 

okres od 15.06 do 17.06 z tytułu opieki nad chorym dzieckiem urodzonym 

w 2010 r. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. 

Który dokument, oprócz zwolnienia lekarskiego, jest wymagany do 

wypłaty zasiłku opiekuńczego dla pracownika? 

A. Zaświadczenie Z-3a. 

B. Zaświadczenie Z-3b. 

C. Wniosek Z-15A. 

D. Wniosek Z-15B. 
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Zadanie 21. 

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie korzystania z ulgi na start 

przedsiębiorca zgłosi siebie na formularzu ZUS ZZA Zgłoszenie do 

ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 

rozpoczynającym się cyframi 

A. 05 10 

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub  
innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego  
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty  
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoba  
prowadząca niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę 
lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty 
oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność  
w zakresie wolnego zawodu 

  

B. 05 40 

osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym  
i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –  
Prawo przedsiębiorców 

  

C. 05 70 

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 
niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy, dla której podstawę wymiaru składek  
na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota 
nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

  

D. 05 90 

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 
niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności 
do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na  
ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu 
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Zadanie 22. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli pozycji z listy płac ustal podstawę 

wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

A. 3 739,23 zł 

B. 3 264,18 zł 

C. 3 014,18 zł 

D. 2 989,95 zł 

Zadanie 23. 

Który podatek jest źródłem dochodów budżetu państwa? 

A. Podatek akcyzowy. 

B. Podatek od nieruchomości. 

C. Podatek od spadków i darowizn. 

D. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie 

karty podatkowej. 

Wybrane pozycje z listy płac 
Wynagrodzenie zasadnicze 3 300,00 zł 
Premia regulaminowa 165,00 zł 
Wynagrodzenie chorobowe finansowane przez  
pracodawcę 

274,23 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez 
pracownika 

475,05 zł 

Koszty uzyskania przychodów 250,00 zł 
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Zadanie 24. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 

ograniczony obowiązek podatkowy ma osoba fizyczna, jeżeli 

A. ma miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych na 

terytorium Unii Europejskiej. 

B. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż  

183 dni w roku podatkowym. 

C. nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania i podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

D. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia 

źródeł przychodów. 

Zadanie 25.  

Osoby pozostające przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, 

między którymi przez cały ten czas istniała wspólność majątkowa, mogą 

złożyć wspólne zeznanie podatkowe na formularzu  

A. PIT-11  

B. PIT-37  

C. PIT-16/PIT-16S  

D. PIT-28/PIT-28S  
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Zadanie 26. 

Wskaż zestaw, który zawiera tylko podatki pośrednie. 

 

Zadanie 27. 

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT świadczącym usługi 

budowlane. Prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego 

przysługuje mu od zakupu 

A. płyt gipsowych. 

B. usług noclegowych w hotelu. 

C. usług gastronomicznych w restauracji. 

D. paliwa do prywatnego samochodu osobowego. 

Zadanie 28. 

Informację VAT-UE o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach 

należy składać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej za okresy 

miesięczne w terminie najpóźniej do 

A. 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. 

B. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. 

C. 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. 

D. 30. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. 

 podatek leśny 
 podatek od towarów i usług 

 podatek od nieruchomości 
 podatek od czynności  

cywilnoprawnych 
A. B. 

 
 podatek akcyzowy 
 podatek od towarów i usług 

 podatek od gier 
 podatek od spadków i darowizn 

C. D. 
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Zadanie 29. 

Na podstawie danych zapisanych w tabeli ustal kwotę podatku VAT do 

rozliczenia z urzędem skarbowym za maj 2020 r. 

A. 4 550,00 zł – kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu 

skarbowego. 

B. 2 350,00 zł – kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu 

skarbowego. 

C. 4 550,00 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. 

D. 2 350,00 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. 

Dane z rejestrów VAT za maj 2020 r. 

Rodzaj transakcji Wartość netto 
Wartość  

podatku VAT 
Zakup opodatkowany stawką VAT 
23% 

15 000,00 zł 3 450,00 zł 

Sprzedaż opodatkowana stawką 
VAT 23% 

30 000,00 zł 6 900,00 zł 

  
Nadwyżka podatku VAT naliczonego 
nad należnym za kwiecień  
do rozliczenia w maju 

1 100,00 zł 
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Zadanie 30. 

Ile wynosiła kwota zmniejszająca podatek dla Jana Kowalskiego (lat 30), 

którego podstawa obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym 

za 2019 rok wynosiła 100 000,00 zł? 

A.     0,00 zł 

B. 191,33 zł 

C. 356,97 zł 

D. 548,30 zł 

Zadanie 31. 

Jeżeli kwota należnego rocznego podatku dochodowego od osób 

fizycznych wykazana w deklaracji PIT-37 za rok 2019 wynosi 5 786,00 zł, 

a suma zaliczek pobranych przez płatników w ciągu roku wynosi  

7 199,00 zł, to  

A. podatnik powinien wpłacić do urzędu skarbowego kwotę 

1 413,00 zł.  

B. podatnik powinien wpłacić do urzędu skarbowego kwotę 

5 786,00 zł.  

C. podatnikowi należy się zwrot podatku w kwocie 1 413,00 zł.  

D. podatnikowi należy się zwrot podatku w kwocie 7 199,00 zł.  

Podstawa obliczenia 
podatku 

Kwota zmniejszająca podatek odliczana  
w rocznym obliczeniu podatku  

lub zeznaniu ponad do 
  8 000 zł 1 420 zł 

8 000 zł 13 000 zł 
1 420 zł - [871,70 zł × (podstawa obliczenia  
podatku - 8 000 zł) : 5 000 zł] 

13 000 zł 85 528 zł 548,30 zł 

85 528 zł 127 000 zł 
548,30 zł - [548,30 zł × (podstawa obliczenia 
podatku - 85 528 zł) : 41 472 zł] 

127 000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek 
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Zadanie 32. 

Oblicz roczną kwotę podatku od nieruchomości należących do 

przedsiębiorcy na podstawie stawek podatku od nieruchomości  

i informacji zawartych w tabeli. 

A. 4 120,00 zł 

B. 5 375,00 zł 

C. 5 975,00 zł 

D. 7 095,00 zł 

Stawki podatku od nieruchomości 
Od budynków lub ich części: 

a.  mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b.  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  
     budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
     działalności gospodarczej – 21,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

Od budowli – 2% wartości budowli. 

Nieruchomości 
przedsiębiorcy związane  

z prowadzoną działalnością 
gospodarczą 

Wartość 
Powierzchnia 

użytkowa 

budynek 120 000,00 zł 250 m² 
budowla 30 000,00 zł 80 m² 
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Zadanie 33. 

Wydatek związany ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, finansowanymi przez pracodawcę od wynagrodzeń 

pracowników, należy zaewidencjonować w Podatkowej księdze 

przychodów i rozchodów w kolumnie 

A. 13 

B. 12 

C. 11 

D. 10 

Zadanie 34. 

Który plik ze struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego mikroprzedsiębiorca 

ma obowiązek przekazywać co miesiąc bez wezwania organu 

podatkowego? 

A. JPK_MAG – magazyn. 

B. JPK_FA – faktury VAT. 

C. JPK_EWP – ewidencja przychodów. 

D. JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT. 

Zadanie 35. 

Płatnik był zobowiązany wysłać do urzędu skarbowego informację PIT-11 

za rok 2019 w wersji elektronicznej w terminie do  

A. 31 stycznia 2020 roku. 

B. 15 lutego 2020 roku. 

C. 02 marca 2020 roku. 

D. 30 kwietnia 2020 roku. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment) 
Przychód 

Zakup towarów 
handlowych 
i materiałów  
wg cen zakupu 

Koszty uboczne  
zakupu 

Wartość 
sprzedanych 
towarów 
i usług 

Pozostałe 
przychody 

Razem 
przychód 
(7+8) 

7 8 9 10 11 
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Wydatki (koszty) 

Wynagrodzenia  
w gotówce 
i w naturze 

Pozostałe 
wydatki 

Razem  
wydatki 
(12+13) 

12 13 14 
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Zadanie 36. 

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal kwotę, którą należy 

wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 w części dotyczącej rozliczenia 

zobowiązania podatkowego. 

A. 730,00 zł – nadpłata 

B. 730,00 zł – do zapłaty 

C. 4 357,00 zł – do zapłaty 

D. 5 087,00 zł – nadpłata 

Zadanie 37. 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol 

A. ZUS ZUA 

B. ZUS ZZA 

C. ZUS ZCNA 

D. ZUS ZWUA 

Dochód  
podatnika 

Suma zaliczek na  
podatek dochodowy  
pobranych przez  
płatnika 

Należny podatek  
dochodowy wykazany 
w zeznaniu podatkowym 

56 933,90 zł 5 087,00 zł 4 357,00 zł 
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Zadanie 38. 

Pracownik zatrudniony na pełnym etacie przebywał  na zwolnieniu 

lekarskim od 4 do 8 maja 2020 r. Wskaż zestaw formularzy 

rozliczeniowych, który płatnik składek powinien złożyć za maj 2020 r.  

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

A.   ZUS RCA, ZUS DRA i ZUS ZZA 

B.   ZUS ZUA, ZUS RSA i ZUS DRA 

C.   ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS DRA 

D. ZUS RCA, ZUS RPA i ZUS ZCNA 

Zadanie 39. 

Bartosz Grosik ma 41 lat i jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia 

na kwotę brutto 1 800,00 zł. Zawarta umowa zlecenia stanowi dla niego 

jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych.  

Łączna kwota składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy  

z tytułu tej umowy wynosi 

A.   0,00 zł 

B.   1,80 zł 

C. 44,10 zł 

D. 45,90 zł 

Zadanie 40.  

Wskaż ubezpieczonego, który jest zwolniony ze składek na Fundusz 

Pracy. 

A. Przedsiębiorca (wiek 34 lata) podlegający obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalno-rentowym od podstawy wymiaru   

3 136,20 zł. 

B. Pracownik (wiek 27 lat) zatrudniony na pełny etat  

z wynagrodzeniem minimalnym. 

C. Pracownik (wiek 45 lat) zatrudniony na 1/2 etatu  

z wynagrodzeniem  2 800,00 zł. 

D. Pracownica (wiek 58 lat) zatrudniona na 3/4 etatu  

z wynagrodzeniem 3 600,00 zł. 
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