
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Część 18:   Obowiązki płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
 
 
Cel zajęć:  
Studenci podniosą kompetencje w zakresie obowiązków płatnika w systemie ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych. Będą potrafili ustalić zakres podmiotowego obowiązku ubezpieczenia 

społecznego oraz wyjaśnić zagadnienie zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Będą również potrafili 

sporządzać dokumentację związaną z ubezpieczeniem społecznym. Studenci będą znać konstrukcję 

systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz filary emerytalne w systemie ubezpieczeń 

społecznych.  
 

Zakres tematyczny zajęć:  

 

Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował obowiązki płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych. 

W ramach zajęć student otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych oraz zapozna się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tym obszarem 

tematycznym. Na podstawie studium przypadku będzie potrafił ustalić zakres podmiotowego 

obowiązku ubezpieczenia społecznego i wyjaśnić zagadnienie zbiegu tytułów do ubezpieczenia. 

Student otrzyma wiedzę na temat modelu systemów ubezpieczeń zdrowotnych i ich klasyfikacji. 

Ponadto, zapozna się z wybranymi świadczeniami w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.  

W ramach zajęć student pozna szczegółowe zasady i terminy obowiązujące płatnika składek. 

 

Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 20 osób/gr.  
 
Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023. 
 
Zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku w godzinach  
9.00 – 20.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 
Prowadzenie zajęć w ramach kursu: „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi”  

w ramach przedmiotu pt: „Obowiązki płatnika w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych” 
dla studentów z czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kierunków 
Administracja, Zarządzanie, Bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia, Administracja  
i Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia oraz kierunku Prawo jednolitych magisterskich 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie. 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 2-ch grupach, po 10 godzin w każdej 
grupie 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
W tym: 

 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1.  

• Rodzaje ryzyka społecznego i gospodarczego 

• Systemy ochrony przez ryzykiem społecznym i gospodarczym 

• Regulacje dotyczące funkcjonowania systemu ubezpieczeń 

społecznych  

• Rola pracodawców w procesie funkcjonowania systemu ubezpieczeń 

społecznych 

• Ustalanie zakresu podmiotowego obowiązku ubezpieczenia 

społecznego, zbieg tytułów do ubezpieczenia 

• Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia społeczne  

• Terminy obowiązujące płatnika składek na ubezpieczenia społeczne  

• Konstrukcja systemu ubezpieczenia zdrowotnego  

• Wybrane świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego  

• Sporządzanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym.  
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Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w ZAPYTANIU OFERTOWYM. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 


