
 

UCHWAŁA NR 104/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 104/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada realizację 175 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 58 

 
Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Źródła prawa pracy. Metody tworzenia 
autonomicznych źródeł prawa pracy  11 6h wykład 

5h warsztaty egzamin 3 

2. 

Stosunek pracy w ujęciu przepisów 
Kodeksu  Pracy 
Bloki tematyczne: 

1. Nawiązanie stosunku pracy 
2. Ustanie stosunku pracy 
3. Obowiązki pracowników 
4. Odpowiedzialność pracownicza 
5. Obowiązki pracodawcy i skutki 

ich naruszenia 
6. Wynagrodzenie za prace i inne 

świadczenia związane z pracą 
7. Czas pracy 
8. Ochrona pracy 

48 

17h wykład  
20h warsztaty
11h e-learning

 

egzamin 13 

3. 
Organizacja i finansowanie ubezpieczeń 
społecznych. Obowiązki pracodawcy w 
zakresie ubezpieczeń społecznych 

10 wykład zaliczenie 3 

4. Świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego Część I 16 

12h wykład 
4h e-learning 

 
zaliczenie 4 

5. Przejście zakładu pracy, likwidacja i 
upadłość pracodawcy 8 4h wykład 

4h warsztaty zaliczenie 3 

Razem  26 

 
Semestr II 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Status prawny menadżerów. Nowe 
formy zatrudnienia 7 wykład zaliczenie 3 

2. 

Status prawny osób zatrudnionych w 
sferze publicznej (wybrane zagadnienia)
I cz. - Pracownicze stosunki z 
mianowania i zatrudnienie 
funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych
II cz.– Pracownicze stosunki z powołania
III cz. – Zatrudnienie pracowników 
samorządowych 

12 wykład zaliczenie 3 

3. Procedury zakładowe i sądowe w 
sprawach z zakresu prawa pracy 10 

6hwykład 
1h warsztaty 
3h e-learning 

zaliczenie 3 

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia 
społecznego 3 wykład zaliczenie 2 

5. Zbiorowe prawo pracy 8 4h wykład 
4h warsztaty zaliczenie 3 

6. Świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego. Część II 15 10h wykład 

5h e-learning Egzamin 4 
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7. Postępowanie sądowe w sprawach z 
zakresu ubezpieczeń społecznych 6 3h wykład 

3h warsztaty zaliczenie 3 

8. Działalność socjalna pracodawcy 4 wykład zaliczenie 3 

9. 
Postępowanie w sprawach świadczeń z 
ubezpieczenia społecznego, zasady 
ustalania i wypłaty świadczeń 

7 wykład zaliczenie 3 

10. Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy nad warunkami pracy 6 wykład zaliczenie 3 

11. Ochrona danych osobowych w 
zatrudnieniu 4 wykład zaliczenie 2 

Razem 32 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Ma rozszerzoną wiedzę na temat miejsca prawa pracy i 
prawa ubezpieczeń społecznych w systemie nauk prawnych 
oraz rozumie ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną. 

P7S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę prawa pracy i prawa ubezpieczeń 
społecznych oraz ich funkcje. Zna reguły ustalania treści, 
stosowania norm prawnych i zasady rozumowań 
prawniczych w tym obszarze. 

P7S_WG 

SP_W03 

Ma pogłębioną wiedzę na temat instytucji prawnych 
występujących w prawie pracy i prawie ubezpieczeń 
społecznych oraz ich zastosowania i funkcjonowania w 
praktyce.  

P7S_WG 

SP_W04 

Zna specyfikę źródeł prawa pracy i prawa ubezpieczeń 
społecznych, uwzględniając w zakresie prawa pracy podział 
na powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy, podział 
na zbiorowe i indywidualne prawo pracy oraz podział na 
powszechne i szczególne prawo pracy. Ma ogólną wiedzę na 
temat międzynarodowej regulacji w obszarze prawa pracy 
oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

P7S_WK 

SP_W05 

Rozumie prawidłowości rządzące regulacją prawną w 
obszarze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych oraz 
jej uwarunkowania społeczne, gospodarcze i 
międzynarodowe a także mechanizmy jej tworzenia i zmian. 

P7S_WK 

SP_W06 Zna w pogłębionym stopniu poglądy judykatury w obszarze 
prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Poprawnie formułuje ustne i pisemne wypowiedzi na temat 
instytucji prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych z wykorzystaniem właściwej im siatki 
terminologicznej i pojęciowej oraz treści zgromadzonych w 
odpowiednich bazach danych, uwzględniając relacje tych 
instytucji do innych gałęzi prawa. 

P7S_UW 

SP_U02 

Potrafi rozwiązywać problemy prawne z zakresu prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń społecznych przy zastosowaniu 
poprawnej argumentacji i rozumowań prawniczych, umie 
opracować autonomiczne źródła prawa pracy. 

P7S_UW 

SP_U03 

Potrafi określić zakres uprawnień i obowiązków jednostki w 
sferze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dostrzec 
związki między sytuacją prawną jednostki w sferze 
stosunków zatrudnienia a jej sytuacją prawną w sferze 
ubezpieczeń społecznych. 

P7S_UW 

SP_U04 

Potrafi zastosować nabytą wiedzę z obszaru prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych do sytuacji zawodowej, w tym 
poprzez prognozowanie skutków prawnych podejmowanych 
decyzji oraz otwartość na nawiązywanie właściwych relacji 
społecznych i prawnych, mając świadomość, że ich 
prawidłowość ma szczególne znaczenie w relacjach 
zawodowych (przełożony – podwładny, współpracownik – 
współpracownik, organ – podmiot uprawniony do 
świadczeń). 

P7S_UO  

SP_U05 Potrafi być samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu 
przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych z P7S_UU 
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zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
wykorzystując znajomość poglądów doktryny i judykatury. 

SP_U06 Jest zdolny do współdziałania i pracy w grupie na etapie 
stosowania prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Jest świadomy potrzeby stałego pogłębienia wiedzy z 
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z uwagi na 
dynamikę zmian stanu prawnego w tym obszarze i ich 
wzajemnych powiązań. 

P7S_KK 

SP_K02 

Jest gotów do prawidłowego wypełnienia obowiązków 
zawodowych w sferze prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prawidłowego kształtowania relacji 
zawodowych (przełożony – podwładny, współpracownik – 
współpracownik, organ – podmiot uprawniony do świadczeń 
itp.) oraz organizacji pracy zespołu. 

P7S_KO 

SP_K03 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli pracodawcy, 
przełożonego, współpracownika, pracownika oraz członka 
organu kolegialnego działającego w obszarze prawa pracy a 
także do odpowiedzialnego wypełniania roli płatnika 
składek, płatnika zasiłków czy też organu właściwego w 
sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.  

 P7S_KR 

        
 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 


