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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO 

WYBORU 

Kod modułu: E    PG 

Nazwa przedmiotu: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I 

GOSPODARCZE 

Kod przedmiotu: 39.4. 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: EKONOMIA 

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

stopnia 

Rok / semestr:   

I/II 

Status przedmiotu /modułu: 

do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
15 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
mgr Karina Podlaszewska 

Prowadzący zajęcia mgr Karina Podlaszewska 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych i 

gospodarczych z uwzględnieniem ram prawnych z ubezpieczeń społecznych  

i gospodarczych. 

Wymagania wstępne nie dotyczy 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
Interpretuje normy prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. 

Stosuje obowiązującą normę prawną podczas zajęć. 
K1P_W01 

02 Wyjaśnia istotę ubezpieczeń społecznych i gospodarczych K1P_W04 

03 
Określa rolę i funkcje systemu ubezpieczeń społecznych oraz zadania ZUS z tym 

związane. 
K1P_W02 

04 Operuje terminologią z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. K1P_W14 

05 Wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń. K1P_W08 

Umiejętności (Potrafi…)  

06 

Posługuje się prawnymi pojęciami umożliwiającymi analizowanie zjawisk 

prawnych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych i 

gospodarczych w celu wykonania zadań. 

K1P_U03 

07 Dobiera przepisy prawne możliwe do zastosowania w określonej sytuacji. K1P_U05 

08 
Broni stawianej tezy podczas prezentacji stanowiska wypracowanego przy 

rozwiązywaniu problemu z dziedziny ubezpieczeń. 
K1P_U16 

Kompetencje społeczne  

09 
Wyjaśnia rolę systemu ubezpieczeń społecznych i ZUS w organizacji państwa i 

współczesnego społeczeństwa. 
K1P_K02 

10 
Wyjaśnia wyższość wspólnych interesów członków społeczeństwa nad interesami 

indywidualnymi. 
K1P_K01 

11 
Współdziała w grupie, rozwiązuje problemy na drodze dialogu w ramach zespołu 

i grupy. 
K1P_K01 

12 Angażuje się w różne formy zdobywania wiedzy i umiejętności. K1P_K06 

13 
Wspiera kluczowe wartości, takie jak współpraca, uczciwość, profesjonalizm 

oraz odpowiedzialność. 
K1P_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 



Istota i funkcje ubezpieczeń . Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem. Klasyfikacja ubezpieczeń 

Ramy prawne ubezpieczeń społecznych i gospodarczych Funkcje ubezpieczeń gospodarczych. Ubezpieczenia 

osobowe i majątkowe. Świadczenia  z ubezpieczeń Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i 

gospodarczym  

Ćwiczenia 

Pojęcie umowy ubezpieczenia i stosunku prawnego ubezpieczenia.  Strony umowy ubezpieczenia i podmioty 

zaangażowane w stosunek prawny ubezpieczenia; Składka ubezpieczeniowa: pojęcie, rodzaje oraz sposoby 

wyznaczania jej wysokości Świadczenia z ubezpieczeń społecznych realizowane przez ZUS. Emerytura  w 

starym i nowym systemie emerytalnym. Renta z tytułu niezdolności do pracy. Renta rodzinna.Wynagrodzenie 

chorobowe i zasiłek chorobowy; Zasiłek macierzyński 

 

Literatura podstawowa 

1. Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia 

społecznego, wyd. Wolters Kluwer, 2017. 

2. Szpor G., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 

Wolters Kluwer, 2016. 

3. Sangowski T. Ubezpieczenia gospodarcze wyd. Poltext 

4. Monkiewicz J. prawo ubezpieczeń – mechanizmy i funkcje wyd. Poltext 

5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (tj. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 784 z późn. zm.) 

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. nr 381 t.j.) 

9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. nr 473 t.j.) 

10. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. nr 

642.) 

Literatura uzupełniająca  

1. Antonów K., Bartnicki M., Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009. 

2. Lach D., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym  

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, wyd. 

Wolters Kluwer, Kraków 2010. 

3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1097 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 

1322 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. nr 1025 

t.j.) 

Metody kształcenia Wykład multimedialny, dyskusja , analiza przypadków 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Test wiedzy  1-5 

Studium przypadku – zadania do rozwiązania samodzielnie lub w grupach 6-13 

  

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej – test (50%); ćwiczenia – studium 

przypadku (50%) 

 

 



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 7 3 

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 58 28 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
2 (Ekonomia i finanse) 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,2 

 


