
Wrocław, dnia: 18.02.2022 r.

Sobota:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-10:30 wykład 2h Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu dr Jacek Borowicz

10:45-12:15 wykład 2h Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu dr Jacek Borowicz

12:30-14:00 wykład 2h

Status prawny osób zatrudnionych w 

sferze publicznej (wybrane zagadnienia) – 

cz. I- Pracownicze stosunki z mianowania i 

zatrudnienie funkcjonariuszy służb 

zmilitaryzowanych

dr Eliza Mazurczak

14:30-16:00 wykład 2h

Status prawny osób zatrudnionych w 

sferze publicznej (wybrane zagadnienia) – 

cz. I- Pracownicze stosunki z mianowania i 

zatrudnienie funkcjonariuszy służb 

zmilitaryzowanych

dr Eliza Mazurczak

Niedziela:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-11:15 wykład 3h
Status prawny osób zatrudnionych w 

sferze publicznej (wybrane zagadnienia) – 

cz. II - Pracownicze stosunki z powołania 

dr hab. Agnieszka 

Górnicz-Mulcahy

11:45-13:15 wykład 2h Procedury zakładowe i sądowe w sprawach 

z zakresu prawa pracy

drAndrzej Jabłoński 

SSO del. do SA we 

Wrocławiu

13:30-15:00
wykład/ 

warsztat
1h/1h

Procedury zakładowe i sądowe w sprawach 

z zakresu prawa pracy

drAndrzej Jabłoński 

SSO del. do SA we 

Wrocławiu

13 marca 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

Do dnia 14 marca 2022 r. zostaną udostępnione materiały dydaktyczne w ramach pracy własnej 

słuchacza: 

a) Prezentacja, kazusy MS Forms (3 h) – Procedury zakładowe i sądowe w sprawach z zakresu prawa 

pracy (dr Andrzej Jabłoński, SSO Wrocław) 

b) kazusy MS FORMS (3 h) – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część II – 3 h – warsztaty (dr 

hab. prof. UWr. Renata Babińska-Górecka ) do rozwiązania przez słuchaczy do dnia 24.04.2022 r. 

12 marca 2022 r .

Harmonogram zajęć

Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rok akademicki 2021/2022, semestr II

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



Sobota:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-11:15 wykład 3h
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . 

Część II 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr., członek 

pozaetatowy SKO we 

Wrocławiu

11:45-14:00 wykład 3h

Postępowanie w sprawach świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, zasady 

ustalania i wypłaty świadczeń  - 

świadczenia krótkoterminowe 

Agnieszka Florkowska, 

ZUS Oddział we 

Wrocławiu

Niedziela:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-11:15 wykład 3h

Status prawny osób zatrudnionych w 

sferze publicznej (wybrane zagadnienia) – 

cz. III - Zatrudnienie pracowników 

samorządowych

dr Dominika Cendrowicz

11:45-14:00 wykład 3h
Nadzór i kontrola PIP nad warunkami pracy

Barbara Serafinowska 

nadinspektor PIP we 

Wrocławiu

Sobota:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

10:45-13:00 wykład 3h
Status prawny menadżerów. Nowe formy 

zatrudnienia 
prof. dr hab.  Zdzisław 

Kubot

13:30-15:00 wykład 2h
Zbiorowe prawo pracy 

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr., SSA we 

Wrocławiu

15:15-16:45 warsztat 2h Zbiorowe prawo pracy 

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr., SSA we 

Wrocławiu

9 kwietnia 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

prowadzący 

26 marca 2022 r .

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu 

27 marca 2022 r .

prowadzący 
godziny 

bloku

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu 



Niedziela:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-10:30 wykład 2h

Status prawny osób zatrudnionych w 

sferze publicznej (wybrane zagadnienia) – 

cz. III - Zatrudnienie pracowników 

samorządowych 

dr Dominika Cendrowicz

10:45-13:00 wykład 3h Procedury zakładowe i sądowe w sprawach 

z zakresu prawa pracy

dr Andrzej Jabłoński, 

SSO del. Do SA we 

Wrocławiu

13:30-15:45 wykład 3h
Nadzór i kontrola PIP nad warunkami pracy

Barbara Serafinowska 

nadinspektor PIP we 

Wrocławiu

Sobota:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-11:15 wykład 3h Koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr

11:30-13:00 wykład 2h

Postępowanie w sprawach świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, zasady 

ustalania i wypłaty świadczeń  - 

świadczenia długoterminowe

Irena Szopka ZUS 

Oddział we Wrocławiu

13:30-15:00 wykład 2h
Zbiorowe prawo pracy 

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr., SSA we 

Wrocławiu

15:15-16:45 warsztat 2h Zbiorowe prawo pracy 

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr, SSA we 

Wrocławiu

Niedziela:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-10:30 wykład 2h
Status prawny menadżerów. Nowe formy 

zatrudnienia 
prof. dr hab. Zdzisław 

Kubot

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

23 kwietnia 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

24 kwietnia 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

10 kwietnia 2022 r .

nazwa przedmiotu prowadzący 



10:45-13:00 wykład 3h
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . 

Część II 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr., członek 

pozaetatowy SKO we 

Wrocławiu

13:30-15:00 wykład 2h Działalność socjalna pracodawcy dr Ariel Przybyłowicz

15:15-16:45 wykład 2h Działalność socjalna pracodawcy dr Ariel Przybyłowicz

Sobota:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-11:15 wykład 3h
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . 

Część II 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr., pozaetatowy 

członek SKO we 

Wrocławiu

11:30-13:00 wykład 2h
Status prawny menadżerów. Nowe formy 

zatrudnienia 
prof. dr hab. Zdzisław 

Kubot

13:30-15:45 warsztat 3h
Postępowanie sądowe w sprawach z 

zakresu ubezpieczeń społecznych

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr., SSA we 

Wrocławiu

Niedziela:

liczba 

godzin 

zajęć
(1 godz 

zajęć - 

45 

minut)

9:00-9:45 wykład 1h

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . 

Część II 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr., członek 

pozaetatowy SKO we 

Wrocławiu

9:45-11:15

konsultacje 

dotyczące 

zagadnień 

realizowanych 

 w ramach 

pracy 

własnej 

studenta

2h

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . 

Część II 

dr hab. Renata 

Babińska-Górecka, prof. 

Uwr., członek 

pozaetatowy SKO we 

Wrocławiu

11:30-13:00 wykład 2h

Postępowanie w sprawach świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego, zasady 

ustalania i wypłaty świadczeń  - 

świadczenia długoterminowe

Irena Szopka ZUS 

Odział we Wrocławiu

13:30-15:45 wykład 3h Postepowanie sądowe w sprawach z 

zakresu ubezpieczeń społecznych

dr hab. Artur Tomanek, 

prof. Uwr., SSA we 

Wrocławiu

7 maja 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 

8 maja 2022 r .

godziny 

bloku

forma 

zajęć 

(wyk/ćw/

sem/warsz

tat)

nazwa przedmiotu prowadzący 



W semestrze I obowiązują następujące egzaminy – W TERMINACH I NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ 

PROWADZĄCYCH PODCZAS PIERWSZYCH ZAJĘĆ:

1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego . Część II - dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. Uwr., 

członek pozaetatowy SKO we Wrocławiu

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenia

W celu zaliczenia semestru II należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminu oraz zaliczenie z pozostałych 

przedmiotów, które zostaną przez wykładowców uzupełnione w systemie USOSweb. Słuchacz ma 

obowiązek weryfikacji ocen/zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do wykładowcy bądź kierownika 

studiów.


