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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Moduł wybieralny: 

PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ W ADMINISTRACJI 

Kod modułu: D 

Nazwa przedmiotu:  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Kod przedmiotu: 37 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

IV/VII 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
dr hab. Marcin Zieleniecki 

Prowadzący zajęcia Dr hab. Marcin Zieleniecki 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń 

społecznych tak aby w przyszłości było możliwe wykorzystywanie zdobytej 

wiedzy w pracy zawodowej. Celem tym jest umożliwienie prawidłowego 

wypełniania ról ubezpieczonego, płatnika składek czy pracownika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.   

Wymagania wstępne Brak 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 Stosowania terminologii z zakresu nauk społecznych K1P_W09 

02 
Uporządkowanych procedur właściwych działaniu administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych 
K1P_W10 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 Dobierać przepisy prawa do możliwe do zastosowania w określonej sytuacji K1P_U06 

Kompetencje społeczne  

04 
Samodzielnie podejmuje różne inicjatywy społeczne uwzględniając aspekty 

prawne, ekonomiczne i polityczne 
K1P_K09 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Pojęcie i cechy kategorialne ubezpieczenia społecznego; Zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych; 

Składki na ubezpieczenia społeczne; Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia; Prawo do 

emerytury w systemie zdefiniowanej składki; Emerytura pomostowa; Prawo do renty z tytułu niezdolności do 

pracy i renty szkoleniowej; Renta rodzinna; Zasiłek pogrzebowy i dodatki do emerytur i rent; Świadczenia 

przyznawane w szczególnym trybie; Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych; Zasiłek chorobowy i 

świadczenie rehabilitacyjne; Zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy; Świadczenia wypadkowe na tle 

świadczeń ogólnych; Zasady różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

Ćwiczenia 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego; Miesięczne deklaracje rozliczeniowe (e-składka); Konta 

ubezpieczonych i płatników składek; Waloryzacja składek zaewidencjonowanych na koncie i subkoncie 

ubezpieczonego; Fundusze ubezpieczeń społecznych; Obliczanie wysokości emerytury według formuły 

zdefiniowanego świadczenia; Obliczanie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy; Obliczanie wysokości 

emerytury według formuły zdefiniowanej składki; Obliczanie wysokości emerytury pomostowej; Orzekanie o 

niezdolności do pracy dla celów rentowych; Orzekanie o niezdolności do pracy z powodu choroby (e-

zwolnienia); Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla różnych kategorii 



ubezpieczonych; Ustalanie wypadku przy pracy i choroby zawodowej; Ustalanie wysokości jednorazowych 

odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych; Prewencja wypadkowa i ustalanie wysokości 

składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. A. Wypych – Żywicka (red.)  Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych  C. H. 

Beck wyd. 2, Warszawa 2016. 

2. K. Antonów (red.) Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe 

emerytury kapitałowe. Komentarz. Wolters Kluwer Warszawa 2014.  

Literatura uzupełniająca  1. M. Zieleniecki Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2011. 

2. I. Jędrasik – Jankowska Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia 

społecznego LexisNexis 2016. 

Metody kształcenia Wykład prowadzony metodą tradycyjną. Ćwiczenia polegające na wykonaniu 

przez studenta zadania lub rozwiązania kazusu przygotowanego przez 

prowadzącego. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Ocena zadań realizowanych na ćwiczeniach 01- 04 

Zaliczenie na ocenę 01-04 

  

Formy i warunki zaliczenia Wykład: test  pisemny zaliczeniowy. Ćwiczenia: test pisemny lub zadanie do 

wykonania.  Ćwiczenia – 40%, egzamin – 60%. 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 15  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9 9 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60 34 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (Nauki prawne) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1,4 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 1,2 



bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

 


