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Projekt nr NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze 

migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” 

współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy 

wewnętrzne”. 

 

Wrocław,  dnia 14 października 2021 r. 

 

 

Harmonogram zajęć 

Studiów Podyplomowych „Zatrudnienie cudzoziemców na 

polskim rynku pracy” 

rok akademicki  2021/2022, semestr II 

 

zajęcia prowadzone będą stacjonarnie  

 

Wszystkie zajęcia w czasie zjazdów będą się odbywały w  sali 2D im. Witolda Świdy 

w budynku D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 we Wrocławiu 

 

 

SEMESTR LETNI 

ZJAZD 1 

Piątek :  11.03.2022r. 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Sobota: 12.03.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) –  Nadzór państwowy nad warunkami pracy / wykład  

(prof. dr hab. Karol Kiczka - pracownik naukowy, Zakład Publicznego Prawa 

Gospodarczego UWr) 
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 10:20 – 11:50 (2h) – Nadzór państwowy nad warunkami pracy / wykład 

(prof. dr hab. Karol Kiczka - pracownik naukowy, Zakład Publicznego 

Prawa Gospodarczego UWr)  

 12:10 – 13:40 (2h)  – Odpowiedzialność podatkowa i z zakresu 

ubezpieczeń społecznych z tytułu wadliwego powierzenia pracy 

cudzoziemcowi / wykład  (dr Piotr Kapusta - pracownik naukowy, Instytut 

Nauk Prawnych  Uniwersytetu Zielonogórskiego) 

 

 

Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30  
 

 

15:30– 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ wykład (dr Łukasz Prus - pracownik 

naukowy, Zakład Porównawczej Administracji Publicznej UWr) 

17:20 – 18:05  (1h) –  Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ wykład (dr Łukasz Prus - pracownik 

naukowy, Zakład Porównawczej Administracji Publicznej UWr) 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Niedziela: 13.03.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) –  Obowiązki podmiotów delegujących 

cudzoziemców do Polski w wykonywania pracy/ wykład  (dr Piotr Kapusta 

- pracownik naukowy, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu 

Zielonogórskiego) 

10:20 – 11:50 (2h) – Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców 

do Polski w wykonywania pracy/ wykład  (dr Piotr Kapusta - pracownik 

naukowy, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) 

12:10 – 12:55  (1h) – Obowiązki podmiotów delegujących 

cudzoziemców do Polski w wykonywania pracy/ wykład  (dr Piotr Kapusta 

- pracownik naukowy, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu 

Zielonogórskiego) 

13:05  – 13:50 (1h)  – Obowiązki podmiotów delegujących 

cudzoziemców do Polski w wykonywania pracy/ ćwiczenia (dr Piotr 

Kapusta - pracownik naukowy, Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu 

Zielonogórskiego) 

 

Przerwa obiadowa  13:50 - 15:30 
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15:30–17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu     

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

 

ZJAZD 2 

Piątek : 8.04.2022r. 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Sobota: 9.04.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) –  Agencje zatrudnienia /  wykład (dr Ariel 

Przybyłowicz - pracownik naukowy, Zakład Prawa Pracy UWr) 

10:20 – 11:50 (2h) –  Agencje zatrudnienia /  wykład (dr Ariel 

Przybyłowicz - pracownik naukowy, Zakład Prawa Pracy UWr) 

12:10  – 12:55  (1 h) –  Agencje zatrudnienia /  ćwiczenia (dr Ariel 

Przybyłowicz - pracownik naukowy, Zakład Prawa Pracy UWr) 

 

Przerwa obiadowa  12:55 - 15:30 

 

15:30 – 17:00 (2h) – Agencje zatrudnienia /  ćwiczenia (dr Ariel 

Przybyłowicz - pracownik naukowy, Zakład Prawa Pracy UWr) 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Niedziela: 10.04.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) –   Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe /  wykład (dr Marcin Podleś  

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

10:20 – 11:50 (2h)  – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe /  wykład (dr Marcin Podleś 

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

12:10 – 13:40 (2h) – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe /  wykład (dr Marcin Podleś 

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr)          

 

Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30  
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15:30 – 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu     

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

 

ZJAZD 3 

Piątek : 22.04.2022r.  

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Sobota: 23.04.2022r.  

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

 08:30 – 10:00 (2h) – Zasady swobody przepływu pracowników na 

terenie Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do Polski i na teren 

innych krajów UE / wykład (dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr -

pracownik naukowy, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

UWr)  

10:20 – 11:50 (2h) – Zasady swobody przepływu pracowników na 

terenie Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do Polski i na teren 

innych krajów UE / wykład (dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr - 

pracownik naukowy, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

UWr)  

12:10 – 13:40  (2h) – BHP – regulacje prawne i ich realizacja / wykład 

(mgr Dawid Piekarski - pracownik UWr) 

 

Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30  
 

15:30 – 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu)  

17:20 – 18:05  (1h) –  Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu)  

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Niedziela: 24.04.2022r. 

 

    Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe /  wykład (dr Marcin Podleś - 

pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr ) 

https://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow/pracownik/?p_id=594663
https://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow/pracownik/?p_id=594663
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10:20 – 11:50 (2h) – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe / wykład (dr Marcin Podleś - 

pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

12:10 – 13:40  (2h) – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe / ćwiczenia (dr Marcin Podleś 

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

 

Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30  
 

15:30 – 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

ZJAZD 4 

Piątek : 13.05.2022r. 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Sobota: 14.05.2022r.  

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) –   Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe / ćwiczenia (dr Marcin Podleś 

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

10:20 – 11:50 (2h) – Formy wykonywania działalności gospodarczej 

przez cudzoziemców w RP. Prawo handlowe / ćwiczenia (dr Marcin Podleś 

- pracownik naukowy, Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego UWr) 

 

Przerwa obiadowa   11:50 - 14:30 
 

14:30 – 16:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Niedziela: 15.05.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP / wykład (dr Agnieszka Narożniak - 

pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)  
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10:20 – 11:50 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ wykład (dr Agnieszka Narożniak - 

pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

12:10 – 13:40  (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ wykład (dr Agnieszka Narożniak - 

pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

 

 Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30  
 

15:30 – 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

ZJAZD 5 

Piątek : 10.06.2022r. 

Kolacja: 19:30 – 21:00 

Sobota: 11.06.2022r. 

 

    Śniadanie: 6:00 – 8:00 

 

08:30 – 10:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP / wykład (dr Agnieszka Narożniak - 

pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

10:20 – 11:50 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP / wykład (dr Agnieszka Narożniak - 

pracownik naukowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) 

12:10 – 13:40  (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu 

cudzoziemców na terytorium RP/ wykład (dr Łukasz Prus - pracownik 

naukowy, Zakład Porównawczej Administracji Publicznej UWr) 

 

 

Przerwa obiadowa  13:40 - 15:30 

 

15:30– 17:00 (2h) – Kontrola legalności zatrudnienia i pobytu     

cudzoziemców na terytorium RP/ ćwiczenia (mgr Arkadiusz Kłos - 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu) 

 

 

Niedziela: 12.06.2022r. 

 

     Śniadanie: 6:00 – 8:00 
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08:30 – 10:00 (2h) –   Zasady swobody przepływu pracowników na 

terenie Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do Polski i na teren 

innych krajów UE / wykład  (dr Piotr Kapusta - pracownik naukowy, 

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) 

10:20 – 11:50 (2h) – Zasady swobody przepływu pracowników na 

terenie Unii Europejskiej – delegowanie pracowników do Polski i na teren 

innych krajów UE / ćwiczenia (dr Piotr Kapusta - pracownik naukowy, 

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) 

 

Przerwa obiadowa  11:50 - 14:30 

 

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. 

 

EGZAMIN  semestralny (w formie on-line)  

Sobota: 18.06.2022 r. – grupa 1  

Niedziela: 19.06.2022 r. – grupa 2 

EGZAMIN poprawkowy  (w formie on-line) 

Piątek : 24.06.2022 r. 

 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY  (w formie on-line)  

Sobota: 25.06.2022 r. – grupa 1  

Niedziela: 26.06.2022 r. – grupa 2 

EGZAMIN poprawkowy  (w formie on-line) 

Czwartek : 30.06.2022 r. 

 

Formy pomiaru dydaktycznego (opis form zaliczenia semestru i studiów 
podyplomowych, zasady zaliczenia) 
 

1. Zasady zaliczenia poszczególnych przedmiotów: 
 

Poszczególne przedmioty będą zaliczenie bez oceny („zal”) na podstawie 
obecności. Dopuszczalna liczba godzin usprawiedliwionej nieobecności zostanie 
określona i przekazana słuchaczom najpóźniej w dniu rozpoczęcia II semestru.  

 
2. Opis formy zaliczenia semestru: 

Semestr będzie zaliczany przez słuchaczy na podstawie semestralnego egzaminu 
ustnego w formie on-line.  
Warunkiem przystąpienia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie zaliczeń z 

poszczególnych przedmiotów realizowanych w danym semestrze. Planuje się 
przeprowadzenie egzaminu ustnego na podstawie pytań z tematów zrealizowanych  
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w danym semestrze.  

Pytania mogą mieć charakter kazusów (studium przypadków) lub tradycyjnych 
pytań dotyczące tematów realizowanych w danym semestrze.  

W trakcie egzaminu semestralnego każdy z słuchaczy losuje z listy 3 pytania 
egzaminacyjne. 
Kierownik studiów przedstawi studentom listę pytań egzaminacyjnych ze 

stosownym wyprzedzeniem.  
Skład trzyosobowej komisji egzaminacyjnej ustala i ogłasza Kierownik studiów.  

Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:  
−  bardzo dobry (5,0),  

−  plus dobry (4,5),  

−  dobry (4,0),  

−  plus dostateczny (3,5),  

−  dostateczny (3,0),  

−  niedostateczny (2,0).  

 
3. Opis zaliczenia studiów podyplomowych: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywne złożenie 
egzaminów semestralnych. 

Ponadto do egzaminu dyplomowego nie są dopuszczeni studenci, których absencja 
przekroczy 30% liczby godzin zajęć programowych (nie wliczając w to godzin 
egzaminów dyplomowych).  

Planuje się przeprowadzenie egzaminu ustnego na podstawie pytań z tematów 
zrealizowanych realizowanych w toku obu semestrów.  

Pytania mogą mieć charakter kazusów (studium przypadków) lub tradycyjnych 
pytań dotyczące tematów realizowanych w toku obu semestrów.  
W trakcie egzaminu semestralnego każdy z słuchaczy losuje z listy 3 pytania 

egzaminacyjne. 
Kierownik studiów przedstawi studentom listę pytań egzaminacyjnych ze 

stosownym wyprzedzeniem.  
Skład trzyosobowej komisji egzaminacyjnej ustala i ogłasza Kierownik studiów.  
Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:  

−  bardzo dobry (5,0),  

−  plus dobry (4,5),  

−  dobry (4,0),  

−  plus dostateczny (3,5),  

−  dostateczny (3,0),  

−  niedostateczny (2,0).  

 
4. Warunki ukończenia studiów podyplomowych 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń́ i zdanie 

egzaminów semestralnych oraz zdanie egzaminu dyplomowego.  
Ostateczny wynik studiów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z 
egzaminów semestralnych oraz egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadą:  

−  do 3,25 – dostateczny (3,0),  

−  od 3,26 do 3,74 – plus dostateczny (3,5),  

−  od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0),  

−  od 4,25 do 4,74 – plus dobry (4,5),  

−  od 4,75 – bardzo dobry (5,0).  
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