
 

UCHWAŁA NR 128/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 października 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy od roku akademickiego 2021/2022  
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 128/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 20 października 2021 r. 

 
PROGRAM 

Studiów Podyplomowych Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy 
 
Program Studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada 160 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 35. 

Semestr I 
        

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1 
Legalizacja pobytu cudzoziemców 
wykonujących pracę w Polsce, w tym analizy 
studium przypadków 

12 
12 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 4 

2 

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców 
w Polsce i tryb postępowania 
administracyjnego w sprawie legalizacji 
zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP 

15 
15 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 4 

3 Rekrutacja pracowników obcokrajowców 
i RODO 

5 
4 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 2 

4 Zasady prawa pracy na terytorium RP 6 
6 

wykład  
ćwiczenia  zaliczenie 3 

5 Zagadnienia podatkowe i ubezpieczeń 
społecznych przy zatrudnianiu cudzoziemców 

6 
4 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 3 

Razem 16 

 
Semestr II 

        

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1 Agencje zatrudnienia 4 
3 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 2 

2 
Formy wykonywania działalności 
gospodarczej przez cudzoziemców w RP. 
Prawo handlowe 

10 
6 

wykład 
ćwiczenia  zaliczenie 3 

3 BHP – regulacje prawne i ich realizacja 2 wykład  zaliczenie 1 

4 

Zasady swobody przepływu pracowników na 
terenie Unii Europejskiej – delegowanie 
pracowników do Polski i na teren innych 
krajów UE 

6 
2 

wykład  
ćwiczenia  zaliczenie 3 

5 
Obowiązki podmiotów delegujących 
cudzoziemców do Polski celu w wykonywania 
pracy 

5 
1 

wykład  
ćwiczenia  zaliczenie 2 

6 Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 
cudzoziemców na terytorium RP 

15 
15 

wykład  
ćwiczenia  zaliczenie 4 

7 
Odpowiedzialność podatkowa i z zakresu 
ubezpieczeń społecznych z tytułu wadliwego 
powierzenia pracy cudzoziemcowi 

2 wykład zaliczenie 2 

8 Nadzór państwowy nad warunkami pracy 
 4 wykład  zaliczenie 2 

Razem 19 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 6 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty 
i zjawiska społeczne związane z zatrudnianiem 
cudzoziemców w Polsce  

P6S_WG 

SP_W02 

Zna polskie akty prawne regulujących zatrudnianie 
cudzoziemców w Polsce oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej na terytorium RP oraz prawo pracy 
z uwzględnieniem zadań Straży Granicznej 

P6S_WG 

SP_W03 Zna zasady legalizacji pobytu cudzoziemców wykonujących 
pracę na terytorium RP P6S_WG 

SP_W04 

Zna skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem 
cudzoziemców w Polsce, tryb postępowania 
administracyjnego w sprawie legalizacji zatrudniania  
cudzoziemców na terytorium RP oraz formy kontroli 
legalności zatrudnia 

P6S_WK 

SP_W05 

Zna i rozumie zasady tworzenia, funkcjonowania oraz 
ustania różnych form wykonywania działalności gospodarczej 
przez cudzoziemców w RP, w tym działalności różnego 
rodzaju spółek  (osobowych i kapitałowych) 

P6S_WK 

SP_W06 

Zna zasady prawa pracy, w szczególności zna obowiązki 
pracodawców zatrudniających cudzoziemców oraz zna 
zasady legalnego pobytu cudzoziemców na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej 

P6S_WG 

SP_W07 

Zna zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej, 
karnoprawnej, administracyjnoprawnej w zatrudnianiu 
cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zna 
organy kontroli nad pobytem cudzoziemców w Polsce 

P6S_WG 

SP_W08 
Zna obowiązki podatkowe i ubezpieczeń społecznych przy 
zatrudnieniu cudzoziemców na terytorium RP oraz właściwe 
organy kontroli i zasady odpowiedzialności z tego tytułu 

P6S_WG 

SP_W09 Zna i rozumie zasady swobody przepływu pracowników na 
terenie Unii Europejskiej P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Analizuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy 
(studium przypadków) w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców w Polsce i ich kontroli, w tym o 
skomplikowanym stanie faktycznym 

P6S_UW 

SP_U02 

Potrafi rzetelnie ocenić sytuację prawną i sformułować 
wnioski i postulaty jej dotyczące poprzez dokonywanie 
oceny, krytycznej analizy, syntezy i interpretacji oraz 
prezentacji określonych informacji 

P6S_UW 
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SP_U03 

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 
prawnych w konkretnym przypadku i potrafi prognozować 
konsekwencje wyboru właściwego sposobu rozwiązywania 
problemu prawnego w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce 
i ich kontroli 

P6S_UK 

SP_U04 Wybiera adekwatne metody oceny i interpretacji problemów 
prawnych w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce P6S_UO 

SP_U05 

Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych, 
administracyjnych, interpretacje przepisów prawa 
w kwestiach dotyczących zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce i jej kontroli 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 
wiedzy o zatrudnianiu cudzoziemców z uwagi na dynamikę 
zmian stanu prawnego i kształtowanie się orzecznictwa 

P6S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich 
realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru 
zatrudniania cudzoziemców w Polsce 

P6S_KO 

SP_K03 
Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o zatrudnianiu 
cudzoziemców i jego stosowaniu w obliczu zmieniającego się 
otoczenia społeczno-gospodarczego 

P6S_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 

 
 
 


