
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 10 listopada 2022 r. 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć 

Studiów Podyplomowych  Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

rok akademicki 2022/2023,  semestr I 

 

 

 

 

 

Sobota: 19.11.2022 r.  

 

08:30 – 8.50 Spotkanie organizacyjne z kierownikiem SPPPiUS – dr hab. Karolina Stopka 

09:00 – 10:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy / wykład 

 (dr Andrzej Jabłoński SSO we Wrocławiu) 

10:45 – 13:00 (3 h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy / wykład 

  (dr Andrzej Jabłoński SSO we Wrocławiu) 

13:30 - 15:00 (2h) – Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy  

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) / wykład 

15:15 – 16:45 (2h) - Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy  

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) / wykład 

 

 

 

Niedziela: 20.11.2022 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu)/ wykład 

10:45 – 12:15 (2h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) / wykład 

13:00 – 15:15 (3h) – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I / wykład  

 (dr hab. Renata Babińska – Górecka, prof. UWr) 

15:30 – 17:00  (2h)  Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Obowiązki pracodawcy 

 w zakresie ubezpieczeń społecznych (dr Sebastian Jakubowski) / wykład  

 

 
Udostepnienie materiałów dydaktycznych w ramach pracy własnej: 

 

a) Prezentacja, kazusy MS Forms (7h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy (dr 

Andrzej Jabłoński, SSO del. Do SA we Wrocławiu), do rozwiązania przez słuchaczy - część I do 

dnia 13.12.2022 część II do dnia 30.01.2022 r. 

b) kazusy  MS FORMS (2h) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I dr hab. Karolina 

Stopka, do rozwiązania przez słuchaczy do dnia 31.12.2022 r. 

 
 

 

 

 



 

 

Sobota: 03.12.2022 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy / warsztat 

 (dr Andrzej Jabłoński SSO del. do SA we Wrocławiu) 

10:45 – 13:00 (3h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy / warsztat 

 (dr Andrzej Jabłoński SSO del. do SA we Wrocławiu) 

13:30 – 15:00 (2h) Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy dr 

hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) / wykład 

15:15 – 16:45 (2h) – Przejście zakładu pracy, likwidacja i upadłość pracodawcy 

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) / wykład 

 

 

 

 

Niedziela: 04.12.2022 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  / wykład  

(Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

10:45-12:15 (2h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  / wykład  

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

12:45 – 14:15 (2h) – Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Obowiązki pracodawcy 

 w zakresie ubezpieczeń społecznych (dr Sebastian Jakubowski) / wykład 

14:30 – 16:00 (2h) – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I / wykład  

 (dr hab. Renata Babińska – Górecka, prof. UWr) 

 
 

 

 

Sobota: 17.12.2022 r.  

 

08:30 – 10:45 (3h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy   

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) / warsztat 

11:00 – 13:15 (3h) – Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy 

 mgr Barbara Serafinowska, PIP we Wrocławiu / warsztaty 

13:45 – 15:15 (2h) – Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy 

 mgr Barbara Serafinowska, PIP we Wrocławiu / warsztaty 

 

 

 

Niedziela: 18.12.2022 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  / warsztaty  

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

10:45 – 12:15 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów / warsztaty  

   (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

12:45 – 14:15 (2h) Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Obowiązki pracodawcy 

 w zakresie ubezpieczeń społecznych (dr Sebastian Jakubowski) / wykład 

14:30- 16:00 (2 h) - Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy (dr Andrzej Jabłoński, SSO 

delegowany do SA we Wrocław) – konsultacje dotyczące zagadnień realizowanych w ramach 

pracy własnej studenta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobota: 14.01.2023 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) Przejście zakładu pracy, likwidacja i upadłość pracodawcy 

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) /wykład 

10:45 – 12:15 (2h) – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I / wykład  

 (dr hab. Renata Babińska – Górecka, prof. UWr) 

13:00 – 14:30 (2h) – Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Obowiązki pracodawcy 

 w zakresie ubezpieczeń społecznych (dr Sebastian Jakubowski) / wykład  

14:45 – 16:15 (2h) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I dr hab. Karolina Stopka    

konsultacje dotyczące zagadnień realizowanych w ramach pracy własnej studenta 

 

 

Niedziela: 15.01.2023 r.   
  
09:00 – 11:15 (3h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy – czas pracy - mgr Barbara 

Serafinowska, PIP we Wrocławiu / warsztaty  
11:30 – 13:45 (3h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy – czas pracy - mgr Barbara 

Serafinowska, PIP we Wrocławiu /warsztaty  
14:15 – 16:30 (3h) – Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I / wykład  

 (dr hab. Renata Babińska – Górecka, prof. UWr) 

 

Sobota: 11.02.2023 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  / wykład  

 (Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

10:45 – 12:15 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy  / wykład  

(Jarosław Błaszczak SSA we Wrocławiu) 

13:15 – 14:45 (2h) Przejście zakładu pracy, likwidacja i upadłość pracodawcy  

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) /warsztat 

15:00 – 16:30 (2h) Przejście zakładu pracy, likwidacja i upadłość pracodawcy  

 (dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr, SSA we Wrocławiu) /warsztat 

 

Niedziela 12.02.2023 r.  

 

09:00 – 10:30 (2h) Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy Jarosław Błaszczak SSA we 

Wrocławiu / warsztat  

10:45- 12:15 – (2h) – Organizacja i finansowanie ubezpieczeń społecznych. Obowiązki pracodawcy 

 w zakresie ubezpieczeń społecznych dr Sebastian Jakubowski / wykład 

13:00 – 14:30 (2h) – Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy (dr Andrzej Jabłoński, SSO 

del. Do SA we Wrocławiu) – konsultacje dotyczące zagadnień realizowanych w ramach pracy 

własnej studenta,  

14:45 -16:15  (2h) Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Część I / wykład  

 (dr hab. Renata Babińska – Górecka, prof. UWr) 

 

 

 

 

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

OKREŚLONYCH PRZEZ PROWADZĄCYCH PODCZAS PIERWSZYCH ZAJĘĆ 

 

1. Źródła prawa pracy. Metody tworzenia autonomicznych źródeł prawa pracy  

(dr hab. Artur Tomanek  prof. UWr)  

2. Stosunek pracy w ujęciu przepisów Kodeksu Pracy (dr Andrzej Jabłoński)  

W celu zaliczenia semestru I należy otrzymać pozytywną ocenę z egzaminów 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. 


