
Wrocław, dnia: 12-10-2021r.

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 – 13.00
wykład MS 

TEAMS 
5 BHP – regulacje prawne i ich realizacja mgr Dawid Piekarski

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 – 12.15
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
4 BHP – regulacje prawne i ich realizacja 

mgr Łukasz Paroń Państwowa 

Inspekcja Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy we 

12:45-16:30
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
5

Odpowiedzialność podatkowa i z zakresu ubezpieczeń 

społecznych z tytułu wadliwego powierzenia pracy 

cudzoziemcowi

dr Piotr Kapusta

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

9.00 – 11.15
ćwiczenia MS 

TEAMS 
3

Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP.  (Odpowiedzialność 

karna 

i wykroczeniowa w zakresie nielegalnego zatrudnienia 

cudzoziemców) 

Arkadiusz Kłos - Państwowa 

Inspekcja Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu

11:30- 13:45
ćwiczenia MS 

TEAMS 
3

Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP.  (Odpowiedzialność 

karna 

i wykroczeniowa w zakresie nielegalnego zatrudnienia 

cudzoziemców) 

Arkadiusz Kłos - Państwowa 

Inspekcja Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu

Harmonogram zajęć

Studia Podyplomowe Zatrudnianie cudzoziemców 

Rok akademicki 2021/2022, semestr II

16-10-2021r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

17-10-2021r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

06-11-2021r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



Niedziela 

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

8:00-11:00
wykład MS 

TEAMS 
4

Zasady swobody przepływu pracowników na terenie 

Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do 

Polski i na teren innych krajów UE 

dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. 

UWr

11:30-13:45
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
3

Zasady swobody przepływu pracowników na terenie 

Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do 

Polski i na teren innych krajów UE 

dr Piotr Kapusta

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

09:00-12:15
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
4

Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP.  (Odpowiedzialność 

karna 

i wykroczeniowa w zakresie nielegalnego zatrudnienia 

cudzoziemców) 

Maciej Wilgan - Straż 

Graniczna

12:45 - 16:30
wykład MS 

TEAMS 
5

Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP.  (Odpowiedzialność 

karna 

i wykroczeniowa w zakresie nielegalnego zatrudnienia 

cudzoziemców) 

Arkadiusz Kłos - Państwowa 

Inspekcja Pracy Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Niedziela

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00-13:00
wykład MS 

TEAMS 
5

Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP.  Administracyjne 

konsekwencje naruszenia ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku. (Procedura: jak 

cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu)) 

Magdalena Pawlik - Straż 

Graniczna

7-11-2021r.

27-11-2021r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

godziny bloku
forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w
nazwa przedmiotu prowadzący 

28-11-2021r.



13:15-17:00
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
4

Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do 

Polski wykonywania pracy
dr Piotr Kapusta

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00-12:15
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
4

Prawo handlowe. Formy wykonywania działalności 

gospodarczej przez cudzoziemców w RP 
dr Krzysztof Kułak

14:15-17.00
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
3 Agencje zatrudnienia  dr Ariel Przybyłowicz

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00 – 13:00 
wykład MS 

TEAMS 
5

Prawo handlowe. Formy wykonywania działalności 

gospodarczej przez cudzoziemców w RP 
dr Krzysztof Kułak

13:15-17:00
wykład MS 

TEAMS 
4 Agencje zatrudnienia  dr Ariel Przybyłowicz

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

09:00-13:00
wykład MS 

TEAMS 
5

Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do 

Polski w wykonywania pracy 
dr Piotr Kapusta

13:15-17:00
ćwiczenia  MS 

TEAMS 
4

Odpowiedzialność podatkowa i z zakresu ubezpieczeń 

społecznych z tytułu wadliwego powierzenia pracy 

cudzoziemcowi 

dr Piotr Kapusta

Sobota:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

4-12-2021r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

22-01-2022r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

23-01-2022r.

29-01-2022r.

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



09:00 EGZAMIN

W celu zaliczenia semestru II należy 

uzyskać zaliczenie ze wszystkich 

przedmiotów, które zostaną uzupełnione 

przez wykładowców w systemie USOSweb. 

Słuchacz ma obowiązek weryfikacji zaliczeń 

i zgłoszenia ewentualnego ich braku do 

wykładowcy bądź kierownika studiów.

Niedziela:

liczba godzin 

zajęć

(1 godz zajęć - 

45 minut)

godziny bloku

forma zajęć 

(wyk/ćw/sem/w

arsztat)

nazwa przedmiotu prowadzący 




