
 

   

 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII 

DZIEKANAT 

Ul. Uniwersytecka 22/26 

50 – 145 Wrocław 

 

Tel. +48 713752371 

Tel. +48 691944003 

podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl / podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl 

 

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

ogłasza zapisy na 

Studia Podyplomowe Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych w ujęciu praktycznym 

w roku akademickim 2022/2023 

 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Rola i zadania 
Inspektora Danych Osobowych w ujęciu praktycznym 
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Poziom kształcenia: studia podyplomowe 

 

Profil studiów: ogólnoakademicki 
 

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 
niestacjonarnym (sobota, niedziela) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 
 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  

 

Adresaci studiów: studia skierowane są do: osób zatrudnionych w organach administracji 

publicznej, rządowej i samorządowej, wykonujących funkcje Inspektora Danych 

Osobowych lub pracujących w zespole wspomagającym Inspektora Danych 

Osobowych; osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność, 

w której przetwarzanie danych osobowych osiąga skalę wymagającą powołania Inspektora 

Ochrony Danych; osób świadczących usługi consultingowe w zakresie ochrony danych 

osobowych, które planują zmianę formy i zakresu usług na uwzględniającą wykonywanie 

funkcji Inspektora Danych Osobowych; absolwentów wyższych uczelni (zwłaszcza studiów 

podyplomowych obejmujących zagadnienia ochrony danych osobowych), którzy posiadając 

wiedzę i podstawowe doświadczenie w zakresie realizacji zadań Inspektora Danych 

Osobowych, zamierzają ubiegać się o zatrudnienie we wskazanych powyżej instytucjach i 

podmiotach lub podjąć własną działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług 

Inspektora Danych Osobowych.  
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Zasady odpłatności: 6000zł (sześć tysięcy złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie 

z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; przewidywana jest obniżka 

kosztów do wysokości 5000zł (pięć tysięcy złotych) dla absolwentów SPODO prowadzonych 

przez UWr; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna. 

Absolwentom Uniwersytetu Wrocławskiego przysługuje 10% zniżki.   

 

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych 

w regulaminie studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia, 

 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:  

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia 

podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na 

poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  
a.  podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK 

i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru 

umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie 
www.irka.uni.wroc.pl), 
b.  kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 
dyplom.  

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 
wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o 

przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem 
umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych 

 

Program Studiów  

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 180 godzin zajęć. Łączna liczba punktów 

ECTS: 60  

Semestr I  

L.P.  Nazwa przedmiotu  Liczba  

godzin  

Forma 

zajęć  
Forma 

zaliczenia  
Punkty 

ECTS  

1.   Przejmowanie i przekazywanie funkcji i 

zadań przez IOD  
6  war.  zaliczenie  2  

2.   Weryfikacja zakresu i podstaw 

przetwarzania dla potrzeb 

dokumentacyjnych  

8  war.  egzamin  4  

3.   Ciągłość i sposoby zapewnienia oceny 
ryzyka (w tym zarządzanie ryzykiem w 

organizacji sieciowej)  

10  war.  egzamin  4  

4.   Identyfikacja i możliwości eliminacji 

konfliktu interesu w ramach 
funkcjonowania IOD  

4  war.  zaliczenie  1  

http://www.irka.uni.wroc.pl/


 

   

 

5.   Odpowiedzialność pracownicza a zakaz 

karania IOD  
6  wykład  zaliczenie  2  

6.   Odpowiedzialność cywilna (w tym 

możliwość regresu) IOD  
6  wykład  zaliczenie  2  

7.   Odpowiedzialność karna IOD  4  wykład  zaliczenie  2  

8.   Wdrażanie dobrych praktyk 

audytorskich w funkcjonowaniu IOD  
8  war.  zaliczenie  3  

9.  Umowa o świadczenie usług IOD  4  war.  zaliczenie  2  

10.  Case study – sfera publiczna  12  war.  zaliczenie  4  

11.  Case study – przestępstwa związane z 

naruszeniem bezpieczeństwa 
informacji  

6  war.  zaliczenie  2  

12.  Warsztaty prostego języka  6  war.  zaliczenie  2  

Razem   30  

Semestr II  

L.P.  Nazwa przedmiotu  Liczba  

godzin  

Forma 

zajęć  
Forma 

zaliczenia  
Punkty 

ECTS  

1.   Administracyjne kary pieniężne – analiza 

praktyki krajowej i unijnej (wykryte 

błędy i wskazówki dla IOD)  

6  wykład  zaliczenie  1  

2.   Ochrona dokumentacji z zakresu 
procesów przetwarzania danych 

osobowych    

6  war.  zaliczenie  2  

3.   Udział IOD w projektowaniu procedur 

wewnętrznych procesów przetwarzania 
danych  

6  war.  zaliczenie  2  

4.   Współpraca wielu Inspektorów Ochrony 

Danych w JST, z punktu widzenia organu 

prowadzącego, stanowiącego, głównego 
udziałowca  

6  war.  zaliczenie  2  

5.   Funkcjonowanie IOD w ramach działania 

organów stanowiących i wykonawczych 

JST  

4  wykład  zaliczenie  1  

6.   Współdziałanie administratora z 

Prezesem UODO a rola IOD  
6  wykład  zaliczenie  1  

7.   Rola IOD w zintegrowanym procesie 

audytu: kontrola zarządcza, AML, 
ochrona sygnalisty, nadzorowanie 

podmiotu przetwarzającego, techniki 

realizacji audytu  

12  war.  egzamin  4  

8.   Sposób i zakres adaptacji standardów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji 

w działaniach IOD  

10  war.  zaliczenie  4  

9.  Równoległe wykonywanie zadań IOD w 

wielu podmiotach oraz funkcjonowanie 
IOD w ramach CUW  

6  war.  zaliczenie  2  

10.  Rola IOD w procesach obsługi naruszeń  8  war.  egzamin  3  

11.  Kształtowanie współpracy IOD w ramach 

procedur wewnętrznych (zamówienia 

publiczne i inne)  

6  war.  zaliczenie  2  

12.  Case study – sfera prywatna  12  war.  zaliczenie  4  



 

   

 

13.  Współudział IOD w procesie 

monitorowania bezpieczeństwa 

systemów teleinformatycznych  

6  wykład  zaliczenie  1  

14.  Budowanie współpracy i rozwiązywanie 
konfliktów  

6  war.  zaliczenie  1  

Razem   30  

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA  

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii   

Studia Podyplomowe - Rola i Zadania Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych w ujęciu praktycznym   

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

  

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 

podyplomowych  

Efekty uczenia się   

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK  

WIEDZA    

SP_W01  

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa ochrony 
danych osobowych zarówno w prawie administracyjnym, 

jak i w całym systemie prawa, uwzględniając szczególnie 

relacje pomiędzy prawem europejskim a prawem 

krajowym (prawem pracy, cywilnym, administracyjnym i 
karnym).  

P7S_WG  

SP_W02  

Rozumie istotę regulacji prawa ochrony danych osobowych 

w tym dostrzega relacje pomiędzy zadaniami i rolą 
Inspektora Ochrony Danych a prawem administracyjnym 

w ramach konkretnych regulacji prawnych sfery publicznej 

i prywatnej oraz uwarunkowań organizacyjno 

technicznych.  

P7S_WG  

SP_W03  

Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne 
funkcjonujące w prawie ochrony danych osobowych a 

także zastosowanie instytucji z zakresu prawa 

europejskiego, administracyjnego, karnego oraz prawa 

autorskiego i praw pokrewnych.  

P7S_WG  

SP_W04  

Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa ochrony danych 

osobowych, zarówno krajowe, jak również 

międzynarodowe i unijne, uwzględniając podział na 
przepisy stosowanie z pierwszeństwem przed przepisami 

krajowymi oraz akty o charakterze ogólnym i 

szczególnym.  

P7S_WK  

SP_W05  
Ma pogłębioną wiedzę o wykładni prawa ochrony danych 

osobowych (zwłaszcza RODO), uwzględniając także 

wykładnię wynikającą z orzecznictwa.   
P7S_WK  

SP_W06  
Zna w pogłębionym stopniu orzecznictwo TSUE, sądów 
administracyjnych, interpretację przepisów stosowaną 

przez EROD i Prezesa UODO.   
P7S_WK  



 

   

 

SP_W07  
Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i 

organizacyjne uwarunkowania realizacji zadań i 

sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych  
P7S_WK  

SP_W08  

Zna i rozumie fundamentalne dylematy związane z 

koniecznością zapewnienia swobodnego przepływu 

informacji i bezpiecznego funkcjonowania Administratora 

Danych a ochroną praw jednostki  

P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01  

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie prawa 

ochrony danych osobowych, dostrzegając również 

zastosowanie prawa pracy, cywilnego, administracyjnego, 

karnego oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.  

P7S_UW  

SP_U02  

Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prawne w 

zakresie ochrony danych osobowych w tym o 
skomplikowanym stanie faktycznym, dostrzegając również 

zastosowanie norm technicznych i organizacyjnych 

(zwłaszcza standardów ISO).  

P7S_UW  

SP_U03  

Potrafi określić zakres uprawnień i obowiązków podmiotów 

uczestniczących w procesach przetwarzania danych oraz 

dobierać rozwiązania organizacyjne właściwe dla specyfiki 

danej działalności.  

P7S_UW  

SP_U04  

Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych zasad 

oraz przepisów ochrony danych w konkretnym przypadku 

i potrafi prognozować konsekwencje wyboru właściwego 

sposobu rozwiązania problemu prawnego i 
organizacyjnego. Wskazuje także innym właściwe 

rozwiązanie uzasadniając je i porównując z rozwiązaniami 

alternatywnymi.   

P7S_UW  

SP_U05  

Formułuje złożone ustne i pisemne wypowiedzi o prawie 
ochrony danych osobowych, uwzględniając jego relacje do 

innych obszarów prawa oraz związki z warunkami 

organizacyjno-technicznymi.   

P7S_UK  

SP_U06  
Wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych w ramach 
projektowania i oceny stosowanych zasad ochrony danych, 

przejmując rolę wiodącą w zakresie swoich kompetencji.  
P7S_UO   

SP_U07  
Stale monitoruje i stosuje orzecznictwo TSUE, sądów 
administracyjnych, interpretacje przepisów stosowaną 

przez EROD i Prezesa UODO.  
P7S_UU  

KOMPETENCJE 

SP_K01  

Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 

wiedzy o ochronie danych osobowych, normach 
technicznych i sposobach ochrony informacji z uwagi na 

dynamikę zmian w sferze technik przetwarzania i ochrony 

informacji oraz stanu prawnego i dynamiczne 

kształtowanie się orzecznictwa.  

P7S_KK  

SP_K02  

Jest gotów do samodzielnego wykonywania pracy jako 
Inspektor Ochrony Danych jak i w kierując zespołami 

eksperckimi realizującymi złożone i nietypowe problemy z 

obszaru ochrony danych osobowych.  

P7S_KO  



 

   

 

SP_K03  
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli Inspektora 

Ochrony Danych w tym do przestrzegania i rozwijania 

zasad etyki zawodowej oraz przestrzegania tych zasad.  
P7S_KR  

 


