
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

koncepcja systemu ubezpieczenia społecznego, jego elementy i miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 10 ZO0

Razem 10 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu: Zapoznanie uczestników z koncepcją konstrukcji zabezpieczenia społecznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu koncepcję
konstrukcji zabezpieczenia społecznego i miejsce
ubezpieczenia społecznego w tej konstrukcji

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu model
ubezpieczenia społecznego SP_W022 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznać poszczególne konstrukcje
zabezpieczenia społecznego SP_U021 EP3

potrafi scharakteryzować w podstawowym zakresie
model ubezpieczenia społecznego SP_U012 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów zrozumieć konieczność tworzenia konstrukcji
zabezpieczenia społecznego SP_K011 EP5

jest gotów zrozumieć konieczność poszerzania i
aktualizacji wiedzy z zakresu koncepcji systemu
ubezpieczeń społecznych

SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: koncepcja systemu ubezpieczenia społecznego, jego elementy i miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego

Forma zajęć: wykład

31. Zabezpieczenie społeczne jako element polityki społecznej 1 0

42. Konstrukcja zabezpieczenia społecznego 1 0

33. Miejsce ubezpieczenia społecznego w systemie zabezpieczenia społecznego 1 0

Wykład problemowy.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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G.Firlit-Fesnak, J.Męcina (2018): Polityka społeczna, WarszawaLiteratura podstawowa

G.Uścińska (red.) (2008): Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Warszawa

R.Szafrenberg : Prawo do zabezpieczenia społecznego
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładu oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

seminarium
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski, semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

1, 21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1
21 seminarium 10 ZO0

22 seminarium 10 ZO0

Razem 20 4

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:
Przygotowanie uczestników do napisania pracy końcowej a w przyszłości do samodzielnego rozwiązywania problemów
merytorycznych spotykanych w pracy.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym zakresie zasady pisania
pracy końcowej w zakresie ubezpieczeń społecznych SP_W101 EP1

zna i rozumie w pogłębionym zakresie zasady
funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych SP_W022 EP2

umiejętności
potrafi ocenić i porównać poszczególne instytucje
systemu ubezpieczeń społecznych SP_U081 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do ciągłego rozwijania wiedzy i umiejętności
w zakresie ubezpieczeń społecznych SP_K031 EP4

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium

Forma zajęć: seminarium

21. Wybór tematu pracy. 1 0

22. Zasady pisania pracy końcowej. 1 0

63. Praca indywidualna nad poszczególnymi pracami. 1 0

24. Wybór tematu pracy. 2 0

25. Zasady pisania pracy końcowej. 2 0

66. Praca indywidualna nad poszczególnymi pracami. 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów. Indywidualne konsultacje z
uczestnikami.Metody kształcenia
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W. Welskop (2014): Jak pisać pracę licencjacką i magisterską. , ŁódźLiteratura podstawowa

M. Węglińska  (2016): jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. , Warszawa

R. Zenderowski  (2018): Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. ,
Warszawa

U.Eco  (2088): jak pisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. , Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

40Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA KOŃCOWA (dot. tylko studiów podyplomowych)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia Praca końcowa.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

powszechne ubezpieczenie emerytalno-rentowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 20 E0

Razem 20 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym odnoszącym się do ogółu ubezpieczonych z
wyjątkiem przepisów szczególnych. Uczestnik potrafi zastosować szczegółowe regulacje prawne do zastanych stanów
faktycznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu działanie instytucji
związanych z ubezpieczeniem emerytalnym SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu działanie instytucji
związanych z ubezpieczeniem rentowym SP_W022 EP2

umiejętności

potrafi zastosować narzędzia ubezpieczenia
emerytalnego do napotkanych stanów faktycznych SP_U021 EP3

potrafi zastosować narzędzia ubezpieczenia rentowego
do napotkanych stanów faktycznych SP_U052 EP4

kompetencje społeczne

rozumie rolę ubezpieczenia emerytalno-rentowego w
zabezpieczeniu osób starszy lub niezdolnych do pracy SP_K011 EP5

rozumie konieczność dokształcania się w dziedzinie
ubezpieczeń społecznych przez całe życie SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: powszechne ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Ewolucja świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego 1 0

2
2. Konstrukcja systemu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, podstawowe pojęcia z zakresu systemu
emerytalno-rentowego 1 0

23. Warunki nabycia prawa do świadczeń 1 0

24. Ustalanie wysokości emerytury 1 0

35. Niezdolność do pracy 1 0

36. Przesłanki nabycia prawa do renty 1 0

27. Wysokość świadczeń rentowych 1 0
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28. Renta rodzinna 1 0

29. Inne świadczenia 1 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

I. Jędrasik-Jankowska (2018): Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, WarszawaLiteratura podstawowa

I.Olejnik (2016): Zabezpieczenie emerytalne : modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Poznań

P.Bieniek,O.Rawski (red.) (2014): Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, Warszawa

S.Jakubowski (2019): Zniesienie górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -
zagadnienia prawne i ekonomiczne, Polityka Społeczna nr 1

T. Bińczycka-Majewska, M.Włodarczyk (red.) (2015): Współczesne problemy prawa emerytalnego, WK

W.Ronka-Chmielowiec (red.) (2010): Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, Wrocław

W.Witoszko (2015): Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w okresie opieki nad dzieckiem, Ubezpieczenie
Społeczne nr 2

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

29Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Egzamin w formie pytań otwartych lub
pytań testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

ubezpieczenie wypadkowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z instytucjami ubezpieczenia wypadkowego. Uczestnik potrafi zastosować poszczególne
instytucje prawne do zastanych stanów faktycznych. Odróżnia poszczególne rodzaje zdarzeń, wypadków i chorób pod
kątem omawianego ubezpieczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucje
ubezpieczenia obejmującego wypadki przy pracy SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębiony sposób instytucje
ubezpieczenia obejmującego choroby zawodowe SP_W022 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznać zdarzenia będące wypadkami przy
pracy SP_U011 EP3

potrafi rozpoznać zdarzenia będące chorobami
zawodowymi SP_U042 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów realizować ideę regulacji prawnej dotyczącej
wypadków przy pracy i chorób zawodowych SP_K011 EP5

jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji
w zakresie regulacji wypadków przy pracy i chorób
zawodowych

SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ubezpieczenie wypadkowe

Forma zajęć: konwersatorium

31. Wypadek przy pracy 1 0

22. Choroba zawodowa 1 0

33. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 1 0

24. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

1/2



A.Bałszan, M.Marczyk (2015): Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy, Toruń

M.Kalman (2019): Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Kompendium wiedzy, Wiedza i Praktyka
Literatura podstawowa

A.Salamon (2020): Sporządzanie informacji ZUS IWA za 2019 r. , Serwis Prawno-Pracowniczyc, nr 1

A.Ślązak (2019): Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce, WK

K.Marek (2001): Choroby zawodowe

S.Kryczka (2018): Naruszenie przepisów bhp jako podstawa podniesienia przez ZUS składki na ubezpieczenie wypadkowe
pracodawcy, Przyjaciel przy Pracy, 2018 nr 5

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

19Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

ubezpieczenie chorobowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z instytucjami ubezpieczenia chorobowego. Uczestnik potrafi zastosować poszczególne
instytucje prawne do zastanych stanów faktycznych. Odróżnia poszczególne rodzaje zdarzeń pod kątem omawianego
ubezpieczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu poszczególne
elementy ubezpieczenia chorobowego SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu świadczenia
związane z ubezpieczeniem chorobowym SP_W022 EP2

umiejętności

potrafi scharakteryzować świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego SP_U031 EP3

potrafi rozliczać świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego SP_U022 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów realizować ideę potrzeby świadczeń z tytułu
ubezpieczenia chorobowego SP_K011 EP5

jest gotów rozwijać wiedzę z zakresu ubezpieczenia
chorobowego SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ubezpieczenie chorobowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Istota ubezpieczenia chorobowego 1 0

62. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 1 0

23. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego a inne świadczenia 1 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



A.Radzisław (2016): Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
komentarz, C.H. Beck

I. Jędrasik-Jankowska (2018): Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, WK
Literatura podstawowa

A.Ślązak (2018): Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce, WK

B.Stefaniak-Gnyp (2016): Ubezpieczenie chorobowe a prawo do zasiłku chorobowego, Tygodnik Solidarność, nr 8

M.Krajewski (2017): Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - wybrane aspekty, Monitor Prawa Pracy, nr 1

M.Zajchowska (2018): Wyrażenie zgody przez organ rentowy na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
po terminie, PiZS nr 6

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

19Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

uzupełniające ubezpieczenie społeczne
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z możliwościami dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. uczestnik potrafi zastosować
poszczególne instytucje prawne do zastanych stanów faktycznych, Potrafi również organizować i administrować
uzupełniającym ubezpieczeniem społecznym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu możliwości
uzupełniającego ubezpieczenia społecznego SP_W041 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu warianty
uzupełniającego ubezpieczenia społecznego SP_W082 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznać warianty uzupełniającego
ubezpieczenia społecznego SP_U031 EP3

potrafi prowadzić formalnie fakultatywne ubezpieczenie
społeczne w podmiocie SP_U062 EP4

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę uzupełniającego ubezpieczenia
społecznego SP_K011 EP5

jest gotów rozwijać wiedzę w zakresie uzupełniającego
ubezpieczenia społecznego SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: uzupełniające ubezpieczenie społeczne

Forma zajęć: konwersatorium

11. Idea uzupełniającego ubezpieczenia społecznego 1 0

42. Pracownicze plany emerytalne i kapitałowe 1 0

33. Indywidualne konta emerytalne 1 0

24. Inne formy uzupełniającego ubezpieczenia społecznego 1 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



A. Berezowski (2018): Pracownicze Programy Kapitałowe od przyszłego roku, Tygodnik Solidarność, nr 42Literatura podstawowa

A. Berezowski (2019): PPK a PPE, Tygodnik Solidarność, nr 24

E. Marcinkiewicz (2018): Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych : perspektywa makro- i
mikroekonomiczna, Łódź

G. Osiecki  (2018): Pracownicze plany kapitałowe wyprą PPE, Dziennk Gazeta Prawna, nr 178

J. Petelczyc (2016): Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa

(2018): Pracownicze programy kapitałowe : konieczność czy szansa dla pracodawców, Personel i Zarządzanie, numer
specjalny

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

19Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

podstawy ubezpieczenia zdrowotnego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 15 E0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestnika w podstawowym zakresie z instytucjami ubezpieczenia społecznego. Uczestnik potrafi
zastosować poszczególne instytucje prawne dp zastanych stanów faktycznych. Odróżnia poszczególne rodzaje
zdarzeń pod kątem omawianego ubezpieczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu instytucję
ubezpieczenia zdrowotnego SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizm
rozliczania ubezpieczenia zdrowotnego SP_W032 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznać konstrukcje należące do ubezpieczenia
zdrowotnego SP_U041 EP3

potrafi wskazać organizację i tryb rozliczania funduszy
ubezpieczenia zdrowotnego SP_U022 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu
ubezpieczenia zdrowotnego

SP_K01
SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Istota ubezpieczenia zdrowotnego 1 0

22. Finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych 1 0

43. Świadczenia opieki zdrowotnej 1 0

24. NFZ 1 0

35. Świadczeniodawcy 1 0

26. Koordynacja systemów ubezpieczenia zdrowotnego 1 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

1/2



D. Ostrowska, A. Warelis, P. Sowa (2017): Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Warszawa

M. Paszkowska (2015): System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, Difin
Literatura podstawowa

D. E. Lach (2017): Powszechne prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, PiZS, nr 2

G. Byszewski (2016): Implementacja dyrektywy o opiece transgranicznej do polskiego porządku prawnego, Polityka
Społeczna, nr 5-6

J. Adamski, M. Bandurewicz, T. Domańska, J. Domejko, P. Gerber, J. Gierczyński, C. Głogowski, M. Gorajek, W. P.
Kalbarczyk, K. Kolasa, J. Lis, K. Łanda, K. Malinowska, M. Matczak, P. Pawłowski, A. H. Pustelnik, A. Schreyner, T.
Sławatyniec, I. Skrzekowska-Baran, M. Władysiuk (2011): Ubezpieczenia społeczne a koszyki świadczeń

M. Kozłowska (2017): Podstawowa opieka zdrowotna także dla nieubezpieczonych, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 21

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Egzamin w formie pytań otwartych lub
pytań testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

ubezpieczenie społeczne rolników
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników w podstawowym zakresie instytucjami ubezpieczenia społecznego rolników. Uczestnik potrafi
zastosować poszczególne instytucje prawne do zastanych stanów faktycznych. Odróżnia poszczególne rodzaje
zdarzeń pod kątem omawianego ubezpieczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu odrębności
ubezpieczenia społecznego rolników SP_W051 EP1

umiejętności
potrafi wskazać odrębności ubezpieczenia społecznego
rolników w poszczególnych elementach ubezpieczeń SP_U051 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do propagowania wiedzy dotyczącej
odrębności w zakresie ubezpieczenia społecznego
rolników

SP_K021 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ubezpieczenie społeczne rolników

Forma zajęć: konwersatorium

11. Istota odrębności ubezpieczenia społecznego rolników 2 0

62. Odrębności w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego na rzecz rolników 2 0

33. Finansowanie świadczeń rolniczych z ubezpieczenia społecznego 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

1/2



H. Pławucka (2017): Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników, Ubezpieczenia Społeczne, nr 3Literatura podstawowa

E. Pronobis (2000): Ubezpieczenie społeczne rolników na przykładzie specyfiki regionu katowickiego i perspektyw integracji
europejskiej, Ubezpieczenia w Rolnictwie, nr 3

J. May (2018): Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jako warunek przyznania prawa do wcześniejszej emerytury,
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 11

K. Ślebzak (2018): Ubezpieczenie społeczne rolników a wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, Praca i
Zabezpieczenie Społeczne, nr 2

P. Wdowczyk (2018): Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności
rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 7

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

24Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

podstawy zabezpieczenia społecznego służb mundurowych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z sytuacją prawną zabezpieczenia społecznego służb mundurowych. uczestnik potrafi
zdiagnozować podleganie temu zabezpieczeniu i określić konsekwencje prawne tego zdarzenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu odrębności
zabezpieczenia społecznego służb mundurowych SP_W051 EP1

umiejętności
potrafi rozpoznać poszczególne elementy zabezpieczenia
społecznego służb mundurowych SP_U051 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do uznawania odmiennego ukształtowania
sytuacji prawnej w zakresie zabezpieczenia społecznego
służb mundurowych

SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy zabezpieczenia społecznego służb mundurowych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Istota odrębności zabezpieczenia społecznego służb mundurowych 2 0

22. Finansowanie zabezpieczenia społecznego służb mundurowych 2 0

63. Odrębności świadczeń z zabezpieczenia społecznego służb mundurowych 2 0

54. Dodatkowe przywileje i świadczenia dla służb mundurowych 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



W. Koczur (2017): Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych jako element systemu zabezpieczenia społecznego, Studia
Ekonomicznie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 9

Literatura podstawowa

K. Świątek (2006): Emeryci pod specjalnym nadzorem, Tygodnik Solidarność, nr 7

L. Kostrzewski (2017): Emerytowani mundurowi chcą większych przywilejów, Gazeta Wyborcza, nr 139

L. Kostrzewski (2017): Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych, Gazeta Wyborcza, nr 213

L. Kostrzewski (2017): Zmiany w emeryturach mundurowych, Gazeta Wyborcza, nr 14

M. Czechowski (2016): Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

29Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

21Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 15 E0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników w podstawowym zakresie z instytucjami koordynacji zabezpieczenia społecznego.  Uczestnik
potrafi zastosować poszczególne instytucje prawne do zastanych stanów faktycznych. Odróżnia poszczególne rodzaje
zdarzeń pod kątem omawianego zabezpieczenia.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby
koordynacji zabezpieczenia społecznego SP_W071 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu warianty
stosowania koordynacji dotyczące zabezpieczenia
społecznego w Polsce

SP_W092 EP2

umiejętności

potrafi diagnozować sposoby koordynacji
zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do jego
poszczególnych elementów

SP_U051 EP3

potrafi odnieść koordynację systemów do
poszczególnych świadczeń SP_U022 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów realizować ideę koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zasady koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego 2 0

42. Gałęzie zabezpieczenia społecznego objęte koordynacją 2 0

23. Zakaz kumulacji świadczeń 2 0

34. Sposób określenia właściwego ustawodawstwa 2 0

45. Zasady szczególne odnoszące się do koordynacji 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

1/2



K. Ślebzak (2012): Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, WKLiteratura podstawowa

 L. Adamska, J. Knyżewska, G. Sypniewska (2010): Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE: przepisy z
wprowadzeniem, Wrocław

A. Szybkie (2018): Zwalczanie błędów i nadużyć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii
Europejskiej, na przykładzie przeciwdziałania nadpłatom emerytur na zagraniczne rachunki bankowe, Ubezpieczenia
Społeczne, nr 2

D. E. Lach (2018): Świadczenie opieki długoterminowej a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE, PiZS, nr
7

I. Kryśpiak (2011): Obywatele państw trzecich, uchodźcy i bezpaństwowcy a unijna koordynacja systemów zabezpieczenia
społecznego, Ubezpieczenia Społeczne, nr 9

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

29Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

30Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Egzamin w formie pytań otwartych lub
pytań testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

technologie informatyczne w ubezpieczeniu społecznym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z technologiami informatycznymi obsługującymi system ubezpieczeń społecznych. Uczestnik
potrafi poruszać się po technologiach informatycznych związanych z obsługą ubezpieczenia społecznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w podstawowym zakresie systemy
informatyczne obsługujące system ubezpieczeń
społecznych

SP_W061 EP1

umiejętności
potrafi w podstawowym zakresie poruszać się po
programach i aplikacjach niezbędnych do elektronicznej
obsługi ubezpieczeń społecznych

SP_U061 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do stosowania technologii informatycznych
na gruncie ubezpieczeń społecznych SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: technologie informatyczne w ubezpieczeniu społecznym

Forma zajęć: konwersatorium

61. Płatnik 2 0

42. Inne narzędzia elektronicznej obsługi ubezpieczeń 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

1/2



R. Tonder (2018): E-ZLA: elektroniczne zwolnienia lekarskie: obowiązki pracodawcy, WiPLiteratura podstawowa

A. Pinzuł (2019): Jak sporządzić i wysłać w programie Płatnik formularz ZUS RIA, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 17

Z. Kubot (2017): Płatnik składek od własnych, a nie cudzych umów cywilnoprawnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 4
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

odpowiedzialność za naruszenie regulacji ubezpieczenia społecznego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
Uczestnik potrafi zdiagnozować, kiedy taka odpowiedzialność prawdopodobnie wystąpi i na czym będzie polegała.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
odpowiedzialności za naruszenie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym

SP_W091 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu poszczególne
rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym

SP_W062 EP2

umiejętności
potrafi zdiagnozować możliwości odpowiedzialności za
naruszenie przepisów ubezpieczeń społecznych na
gruncie zaistniałych stanów faktycznych

SP_U071 EP3

kompetencje społeczne
jest gotów do uznawania konieczności sankcjonowania
naruszeń regulacji ubezpieczeń społecznych SP_K011 EP4

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: odpowiedzialność za naruszenie regulacji ubezpieczenia społecznego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ubezpieczeń społecznych 2 0

22. Odpowiedzialność administracyjna 2 0

43. Odpowiedzialność cywilna, pracownicza i zawodowa 2 0

24. Odpowiedzialność karna 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



K. Kulig (2017): Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, C.H.BeckLiteratura podstawowa

D. Wajda (2018): Cywilnoprawna odpowiedzialność płatnika składek wobec ubezpieczonego za naruszenie obowiązków
płatniczo-rozliczeniowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 6

Ł. Duśko (2019): Niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jako zachowanie sprawcze czynu
zabronionego z art. 218 § 1a kodeksu karnego, Praca i zabezpieczenie Społeczne, nr 8

S. Dziwisz  (2016): Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje publiczne, Kontrola Państwowa, nr 3

T. Nowakowski (2019): Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika za szkodę powstałą w bezpośrednim związku z
wykonywaniem obowiązków pracowniczych w kontekście ograniczeń zawartych w art. 120 k.p., Praca i Zabezpieczenie
Społeczne, nr 6

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

19Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

ochrona danych osobowych w ubezpieczeniu społecznym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 4 ZO0

Razem 4 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych w ramach administrowania ubezpieczeniem
społecznym. Uczestnik potrafi chronić dane osobowe funkcjonujące w ramach zabezpieczenia społecznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady ochrony
danych osobowych w ramach ubezpieczeń społecznych SP_W031 EP1

umiejętności
potrafi chronić dane osobowe w ramach systemu
ubezpieczeń społecznych SP_U021 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do uznania potrzeby ochrony danych
osobowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych w ubezpieczeniu społecznym

Forma zajęć: konwersatorium

41. Specyfika ochrony danych osobowych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

R. Bohdanowicz (2019): RODO w systemie ubezpieczeń społecznych. Jakie obowiązki ma ZUS? , Dziennik Gazeta Prawna ,
5.19

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

1/2



B. Wagner, M. Nowak (2008): Procedury w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych, Gniezno

E. Kulesza (2009): Uprawnienia osób ubezpieczonych do kontroli przetwarzania danych w świetle ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych i ustawy o ochronie danych osobowych , Ubezpieczenia Społeczne, nr 11

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

4Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

procedura administracyjna w ubezpieczeniu społecznym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 15 E0

Razem 15 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z procedurami formalnymi związanymi z administrowaniem zabezpieczeniem społecznym.
Uczestnik potraf działać zgodni z obowiązującym prawem w ramach procedur administracyjnych związanych z
administrowaniem zabezpieczeniem społecznym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu regulacje
dotyczące procedury administracyjnej w ramach
postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych

SP_W031 EP1

umiejętności
potrafi stosować przepisy procedury administracyjnej w
ramach postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych SP_U021 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do uznawania potrzeby stosowania procedury
administracyjnej w ramach ubezpieczeń społecznych. SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: procedura administracyjna w ubezpieczeniu społecznym

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie i rodzaje procedury administracyjnej 2 0

22. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i ubezpieczeniowego 2 0

23. Strony postępowania administracyjnego 2 0

34. Czynności w postępowaniu administracyjnym 2 0

35. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym 2 0

36. Procedury odwoławcze 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak (2018): Postępowanie administracyjne, CH BeckLiteratura podstawowa

A. Milewski (2006): Zwrot akt sprawy organowi rentowemu w trybie art. 467 § 4 k.p.c , Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 4

I. Sierpowska (2014): Procedura administracyjna w systemie pomocy społecznej : pomoc społeczna jako obszar prawnej
regulacji, Praca Socjalna, nr 5

J. Knyżewska (2006): Świadczenia emerytalno-rentowe z zastosowaniem przepisów wspólnotowych - procedura, Przegląd
Ubezpieczeń dla Ciebie, nr 2

Ł. Graczyk (2011): Odwołanie od decyzji organu rentowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 12

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Egzamin w formie pytań otwartych lub
pytań testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

wybrane świadczenia rodzinne uzupełniające system ubezpieczeń społecznych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 32 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z wybranymi świadczeniami rodzinnymi związanymi z ubezpieczeniem społecznym. Uczestnik
potrafi odróżnić ubezpieczenie społeczne od systemu zaopatrzeniowego i zastosować ten drugi w zakresie w jakim
zobowiązuje do tego regulacja prawna.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane
świadczenia rodzinne związane z ubezpieczeniem
społecznym

SP_W081 EP1

umiejętności
potrafi rozpoznać wybrane świadczenia rodzinne i je
scharakteryzować SP_U061 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do uznawania roli świadczeń rodzinnych w
dopełnieniu systemu zabezpieczenia społecznego SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: wybrane świadczenia rodzinne uzupełniające system ubezpieczeń społecznych

Forma zajęć: konwersatorium

11. Miejsce świadczeń rodzinnych w systemie zabezpieczenia społecznego 2 0

22. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych 2 0

33. Wysokość i okres pobieranie świadczeń rodzinnych 2 0

44. Procedura przyznawania świadczeń rodzinnych 2 0

Metoda przypadków, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, burza mózgów.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



W. Maciejko (2019): Świadczenia rodzinne. Komentarz, CH. BeckLiteratura podstawowa

A.Grabowska (2018): Rodziny wspierać systemowo, Tygodnik Solidarność nr 23

G. Jędrejek (red.) (2017): Prawo rodzinne, WK

P. Mrozek (2018): Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, CH Beck

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

30Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia
Sprawdzian obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Sprawdzian w formie pytań otwartych lub pytań
testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-USAP-SP-N-22/23Z

system ubezpieczeń społecznych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Ubezpieczenia Społeczne - Aspekty Prawne

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 31 konwersatorium 20 E0

Razem 20 3

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:
Zapoznanie uczestników z różnymi szczegółowymi aspektami systemu ubezpieczeń społecznych. Uczestnik odróżnia
poszczególne instytucje systemu ubezpieczeń społecznych i potrafi do nich zastosować odpowiednie regulacje
prawne.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu szczegółowe
instytucje systemu ubezpieczeń społecznych SP_W021 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposób
funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w
stopniu zaawansowanym

SP_W062 EP2

umiejętności

potrafi rozpoznać i scharakteryzować poszczególne
instytucje systemu ubezpieczeń społecznych SP_U011 EP3

potrafi zastosować poszczególne instytucje systemu
ubezpieczeń społecznych w praktyce SP_U042 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania potrzeby i roli funkcjonowania
systemu ubezpieczeń społecznych SP_K011 EP5

jest gotów realizować konieczność ciągłego
doskonalenia i aktualizowania wiedzy z zakresu
ubezpieczeń społecznych

SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: system ubezpieczeń społecznych

Forma zajęć: konwersatorium

21. Podstawowe pojęcia systemu ubezpieczenia społecznego 1 0

32. Finansowanie ubezpieczeń społecznych 1 0

63. Obowiązki i uprawnienia ubezpieczonych oraz płatników 1 0

34. Składka na ubezpieczenia społeczne 1 0

65. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu 1 0

Metoda przypadków połączona z metodą aktywizującą uczestników do dyskusji. Analiza aktów prawnych.Metody kształcenia

1/2



G. Szpor (red.) (2016): System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa

I. Jędrasik – Jankowska (2014): Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa
Literatura podstawowa

J. Wantoch-Rekowski (2014): System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa: studium prawnofinansowe, Warszawa

Materiały konferencyjne red. M. Żukowski  (2014): Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a
indywidualizmem, Poligrafia ZUS Warszawa , Warszawa, Lublin

R. Garbiec (red.) (2011): Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Cz. 2, Częstochowa

W. Sułkowska (red.)  (2014): System ubezpieczeń społecznych, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

29Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia
Egzamin pisemny obejmuje wiedzę z wykładów oraz z zalecanej literatury. Egzamin w formie pytań otwartych lub
pytań testowych.
Warunki zaliczenia: od 60% - dostateczny, od 70% - dostateczny
plus, od 80% - dobry, od 85% - dobry plus, od 91% - bardzo dobry.
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