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KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek ZDROWIE  PUBLICZNE 

Profil kształcenia     ■  ogólnoakademicki  □ praktyczny   □ inny jaki………………………………………. 

Nazwa jednostki realizującej 

moduł/przedmiot: 
Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej 

Kontakt (tel./email): (85) 686 50 55 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Adam Górski 

Osoba(y) prowadząca(e) Dr n. prawnych Michał Łuksza,  

Przedmioty wprowadzające wraz z 

wymaganiami wstępnymi 
Podstawy zdrowia publicznego, podstawy ekonomiki zdrowia 

Poziom studiów:  I stopnia  (licencjackie) ■    II stopnia (magisterskie) □ 

 

Rodzaj studiów:  stacjonarne  ■   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □     II  ■      III  □ Semestr studiów: 1  □   2  □     3  □     4   ■  5  □  6  □ 

Nazwa modułu/przedmiotu:  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ECTS 

3 

Kod modułu ZP-1-S-A-UBEZP 

Typ modułu/ przedmiotu:  Obowiązkowy ■    fakultatywny □ 

Rodzaj modułu/ przedmiotu:  Kształcenia ogólnego  ■     podstawowy       □   kierunkowy/profilowy        □ inny…………………………………□ 

Język wykładowy:  polski   ■     obcy   □ 

Miejsce realizacji : 

 

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Nie dotyczy 

PRAKTYK ZAWODOWYCH Nie dotyczy 

FORMA KSZTAŁCENIA 
 

Liczba godzin  

Wykład  20 

Seminarium  10 

Ćwiczenia  20 

Samokształcenie  40 

Laboratorium  - 

E-learning  - 



Zajęcia praktyczne  - 

Praktyki zawodowe  - 

Inne …………………… - 

RAZEM  90 

 

 

 

 

Opis 

przedmiotu: 
 

Założenia i cel 

przedmiotu: 

Student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu organizacji systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  w Polsce oraz  

zakresu podmiotowego i przedmiotowego ubezpieczeń. 

Metody dydaktyczne 

 

Wykład, studium przypadku, dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów, prelekcja, pokaz z objaśnieniem 

Narzędzia 

dydaktyczne 

rzutnik multimedialny 

 

MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,  

METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. 

 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu kształcenia  

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:  Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

Metody weryfikacji osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

Forma zajęć 

dydaktycznych* 

wpisz symbol 

   Formujące 

*** 

Podsumowujące*

* 

 

WIEDZA 

 

P-W01 Posiada wiedzę na temat aspektów organizacyjnych, prawnych i 

ekonomicznych funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, 

dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych (będącego źródłem finansowania systemu 

ochrony zdrowia). 

K-W10 

Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

ocena 

przygotowania 

do zajęć 

Kolokwium 

opisowe 

 

W 

P-W02 Zna podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych                                

i realizowania programów zdrowotnych – zna główne źródła 

finansowania systemu ochrony zdrowia, jakim są ubezpieczenia 

zdrowotne. 

K-W12 

Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

ocena 

przygotowania 

do zajęć 

Kolokwium 

opisowe 

 

W 

P-W03 Zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń społecznych  

K-W14 

 

Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

ocena 

przygotowania 

do zajęć 

Kolokwium 

opisowe 

Kolokwium 

opisowe 

 

W, S, Ćw 

 

W, S, Ćw P-W04 Zna podstawowe elementy systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

P-W05 Rozumie skutki prawne podstawowych przepisów formalnoprawnych w 

dziedzinie prawa administracyjnego, dotyczące systemu ubezpieczeń 

K-W20 Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

ocena 

Kolokwium 

opisowe 

W, S, Ćw 



społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. przygotowania 

do zajęć 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

 

P-U01 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o 

formułowanie własnych wniosków 

K-U10 Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

rozwiązywanie 

zadań 

 

Kolokwium 

praktyczne  

 

S, Ćw 

P-U02 Potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez 

przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim 

K-U15 

P-U03 Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach 

danych i innych źródłach 

K-U22 

P-U04 Interpretuje przepisy prawa, w tym mające wpływ na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony zdrowia 

K-U25 Wejściówki na 

ćwiczeniach, 

rozwiązywanie 

zadań 

 

Kolokwium 

praktyczne  

 

S, Ćw 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY 

 

P-K01 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 

poszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

K-K09 Obserwacja 

pracy  studenta 

na seminariach i 

ćwiczeniach 

Przedłużona 

obserwacja 

przez 

nauczyciela 

prowadzącego w 

trakcie zajęć 

S, Ćw. 

P-K02 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K-K13 Obserwacja 

pracy  studenta 

na seminariach i 

ćwiczeniach 

Przedłużona 

obserwacja 

przez 

nauczyciela 

prowadzącego w 

trakcie zajęć 

S, Ćw. 

* FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa;  

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)  

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)  

Obciążenie studenta (h)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)  

Udział w wykładach (wg planu studiów) 20 

Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów) 20 



Udział w seminariach (wg planu studiów) 10 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (+2) 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia 

praktyczne) (wg planu studiów) 
 

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

Samodzielne przygotowanie do seminariów 5 

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd. …………  

Przygotowanie do zajęć praktycznych  

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)  

Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia  i udział w egzaminie 15 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

                                                                                                                                                    Godziny ogółem 

90 

Punkty ECTS za moduł/przedmiotu  

 

 

3 

 

TREŚCI PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: 

 

 Osoba 

prowadząca 

Liczba 

godzin 

 

 

 

WYKŁAD 

1) Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. P-W02, P-W04, P-W05 dr n. med. 

D.Maślach 

3 

 2) Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego.  P-W04, P-W05 

 

 

dr n. med. 

D.Maślach 

2 

3) Ubezpieczenia społeczne w razie długotrwałej niezdolności do pracy, w razie wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej. P-W03 

 3 

4) Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. P-W01, P-W02, P-W04, P-W05 B. Pędziński 2,5 

5) Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce (model Narodowej Służby Zdrowia) B. Pędziński 2,5 

SEMINARIUM 

1) Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Europie i Polsce. P-W03, P-W05, P-U02, P-U03, P-K01,  M. Łuksza 2 

2) Metody zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. P-W04 dr n. med. 

D.Maślach 

5 

3) System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Okresowa emerytura kapitałowa. Emerytury pomostowe P-

W03, P-U02, P-U03, P-U04, P-K01, P-K02 

M Łuksza 1 

4) Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. P-W04, P-U02, P-U03, P-U04; P-

K01 

 5 

 1) Obliczanie wartości składki ubezpieczeniowej netto i brutto. P-U01 dr n. med. 2 



ĆWICZENIA 

 

 

 

 

 

D.Maślach 

2) Obliczanie wartości składki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego netto i brutto. P-U01 dr n. med. 

D.Maślach 

3 

1) Obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- analiza przypadków. P-W03, P-W04, P-U01, P-

U02, P-K01 

 5 

2) Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa- studia przypadków. Świadczenia rodzinne z budżetu 

Państwa. Wsparcie Państwa w wychowywaniu dzieci P-W03, P-U01, P-U02, P-U04, P-K01, P-K02, P-W05 

M. Łuksza 4 

3) Należne świadczenia z ubezpieczenia rentowego-studia przypadków. P-W03, P-U01, P-U02, P-U04, P-K01, 

P-K02, 

 2 

4) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego- studia przypadków. P-W03, P-W05,  P-U01, P-U02, P-U04,  P-

K01, P-K02 

M. Łuksza 3 

5) Emerytury wg tzw. „starych” i „nowych zasad”- studia przypadków. P-W03, P-U01, P-U02, P-K01,   1 

6) Obliczanie wysokości wynagrodzeń przy różnych typach umów. P-W03, P-W02, P-U01, P-U02, P-K01, P-

K02 

 5 

7) Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne. P-W02, P-W03, P-U02, P-U03, P-U04, P-K01, P-K02 B. Pędziński 3 1/3 

8) Analiza planu finansowego NFZ B. Pędziński 3 1/3 

9) System ZIP, system eWUS B. Pędziński 3 1/3 

SAMOKSZTAŁC

ENIE 

1) Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 20 

2) Samodzielne przygotowanie do seminariów (analiza dokumentów dot. rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 

Polsce) 

5 

3) Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 10 

LITERATURA   

 

PODSTAWOWA 1) Jędrasik-Jankowska I: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2015. 

2) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. 

zm.).  

3) Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 

162 poz. 1118 z późn zm.). 

4) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636 z późn. zm.). 

5) Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn. zm).  

6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 

 

UZUPEŁNIAJĄCA 

 

1) Kuźniar J.(red.), Ubezpieczenia społeczne 2014, Meritum Wolters Kluwer, Warszawa 2014. 

2) Kalbarczyk WP., Łandy K.., Władysiuk M. (red.) :J.: Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń. Przegląd 



rozwiązań. Kraków/Warszawa 2011. 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) 

EFEKTY 

KSZTAŁCENIA 

NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3,5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4,5 

 

NA OCENĘ 5  

P-W01-P-W05 

 

Student uzyskał 60%-

67% punktów z 

kolokwium pisemnego 

oraz ze sprawdzianów 

wiedzy w trakcie 

ćwiczeń  

Student uzyskał 68%-77% 

punktów z kolokwium 

pisemnego oraz ze 

sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

Student uzyskał 78%-85% 

punktów z kolokwium 

pisemnego oraz ze 

sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

Student uzyskał 86%-95% 

punktów z kolokwium 

pisemnego oraz ze 

sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

Student uzyskał co 

najmniej 96% punktów z 

kolokwium pisemnego oraz 

ze sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

P-U01-P-U04 

 

Student uzyskał 60%-

67% punktów z 

kolokwium 

praktycznego oraz ze 

sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

ćwiczeń  

Student uzyskał 68%-77% 

punktów z kolokwium 

praktycznego oraz ze 

sprawdzianów 

umiejętności w trakcie 

ćwiczeń 

Student uzyskał 78%-85% 

punktów z kolokwium 

praktycznego oraz ze 

sprawdzianów umiejętności 

w trakcie ćwiczeń 

Student uzyskał 86%-95% 

punktów z kolokwium 

pisemnego oraz ze 

sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

Student uzyskał co 

najmniej 96% punktów z 

kolokwium pisemnego oraz 

ze sprawdzianów wiedzy w 

trakcie ćwiczeń  

P-K01-PK02 Potrafi samodzielnie i 

krytycznie uzupełniać 

wiedzę i umiejętności, 

poszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny oraz 

rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe 

życie w stopniu 

minimalnym, ale 

wystarczającym do 

zaliczenia. 

Potrafi samodzielnie i 

krytycznie uzupełniać 

wiedzę i umiejętności, 

poszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny oraz 

rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie w 

stopniu minimalnym, ale 

wystarczającym do 

zaliczenia i rokującym 

dalszy rozwój 

Potrafi samodzielnie i 

krytycznie uzupełniać wiedzę 

i umiejętności, poszerzone o 

wymiar interdyscyplinarny 

oraz rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe życie 

w stopniu świadczącym o 

pełnym zrozumieniu treści 

kształenia 

Potrafi samodzielnie i 

krytycznie uzupełniać wiedzę 

i umiejętności, poszerzone o 

wymiar interdyscyplinarny 

oraz rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe życie 

w stopniu świadczącym o 

pełnym zrozumieniu treści 

kształcenia  i internalizacji 

Potrafi samodzielnie i 

krytycznie uzupełniać 

wiedzę i umiejętności, 

poszerzone o wymiar 

interdyscyplinarny oraz 

rozumie potrzebę uczenia 

się przez całe życie w 

stopniu optymalnym 

świadczonym o pełnym 

zrozumieniu treści 

kształcenia 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

 Dopuszczenie do egzaminu końcowego z przedmiotu związane jest z uzyskaniem minimum stopnia dostatecznego w każdym z trzech efektów: wiedza, 

umiejętności, kompetencje uzyskanych podczas zajęć przewidywanych programem, wg kryteriów jak wyżej. Jeśli student uzyska na zajęciach średnią z trzech 

ww efektów równą lub powyżej 4,5 uzyskuje (za jego zgodą) ocenę ostateczną przedmiotu na uzyskany stopień. 

 Pozostali studenci przystępują do egzaminu końcowego z przedmiotu. Egzamin końcowy ma formę pisemną obejmującą test wiedzy wielokrotnego wyboru 



(sprawdzian wiedzy) oraz zadania praktyczne do rozwiązania przez studenta (sprawdzian umiejętności). Uzyskanie zaliczenia egzaminu końcowego wymaga 

zdobycia minimum stopnia dostatecznego  z zakresu wiedzy (wg kryteriów jak wyżej) i umiejętności (wg kryteriów jak wyżej). Na ocenę końcową z 

przedmiotu składa się ocena z zajęć i wyniki z egzaminu w proporcji 30%/70%. 

 

 W ramach poszczególnych części ćwiczeniowych i seminaryjnych przedmiotu studenta obowiązuje: 

-wykazanie się wiedzą (ocenianą wg kryteriów jak wyżej) 

-wykazanie się umiejętnościami (ocenianymi wg kryteriów jak wyżej). 

 W trakcie zajęć (ćwiczeń, seminariów) student jest oceniany w zakresie jego kompetencji (wg kryteriów jak wyżej). 

 Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę ich zaliczenia 

OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I  

■  pozytywny wynik końcowego egzaminu 

□  egzamin teoretyczny pisemny 

□  egzamin teoretyczny ustny 

□   egzamin praktyczny 

□   zaliczenie 

Data opracowania programu: 06.09.2017 Program opracował: dr Michał Łuksza 

 


