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Program studiów podyplomowych w zakresie prawa  

i pośrednictwa ubezpieczeniowego 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Studies on Insurance Law and Insurance Mediation 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem 

kształcenia: 

Prawo 

Liczba semestrów: Dwa semestry 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200 

Łączna liczba punktów ECTS: 67 

Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe 

– z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; 

opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej i aktualnej 

wiedzy z zakresu ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem 

pośrednictwa ubezpieczeniowego.  

Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie 

Studiów obejmie w szczególności: podstawy nauki o ryzyku oraz 
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charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie, szeroki zakres 

wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do 

profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń, drobiazgowe i pełne 

omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń,  

szczegółową i wyczerpującą analizę nowoczesnych produktów 

oferowanych w sektorze ubezpieczeń oraz kompleksowe omówienie 

zagadnień z zakresu pośrednictwa. Ponadto Studia mają 

przygotowywać  słuchaczy do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także 

w pozostałych branżach sektora finansowego. Wreszcie Studia mają 

stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla 

prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń 

itp.  

Ponadto Studia mają przygotowywać  słuchaczy do pracy w sektorze 

ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego. 

Wreszcie Studia mają stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia 

dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów 

ubezpieczeń itp.  

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją   

i strategią Wydziału:  

Program Studiów jest zgodny ze strategią i misją WPiA związaną z 

kształceniem na bazie najnowszych rozwiązań prawnych (i 

powiązanych z nimi rozwiązań ekonomicznych czy zarządzania 

ryzykiem), specjalistów z sektora ubezpieczeniowego.  

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, krajowych i 

zagranicznych, którzy pragną zaktualizować lub poszerzyć wiedzę oraz 

umiejętności z zakresu prawa ubezpieczeniowego (a także cywilnego).  
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Studia służą realizacji celów kierunkowych „Strategii rozwoju UMK na 

lata 2011-2020”. Studia wzbogacają i poszerzają dotychczasową ofertę 

dydaktyczną UMK, wpływając na jej różnorodność i kompleksowość.  

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych                 

i wewnętrznych: 

Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na 

WPiA UMK w Toruniu utworzone zostały w 2010 r. w odpowiedzi na 

społeczne zapotrzebowanie na specjalistyczne podyplomowe studium z 

zakresu ubezpieczeń w regionie Polski północnej. Długoletnie 

doświadczenie dydaktyczne oraz zawodowe kadry prowadzącej zajęcia 

pozwala prawidłowo uwzględniać potrzeby osób zainteresowanych 

działalnością Studiów.  
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Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: Wydział Prawa i Administracji 

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Postgraduate Studies on Insurance Law and Insurance Mediation 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem 

kształcenia: 

Prawo 

Liczba semestrów: Dwa semestry 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200 

Łączna liczba punktów ECTS: 67 

Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe 

– z uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; 

opisać uzyskiwane przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej i aktualnej 

wiedzy z zakresu ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem 

pośrednictwa ubezpieczeniowego.  

Zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez słuchaczy w trakcie 

Studiów obejmie w szczególności: podstawy nauki o ryzyku oraz 

charakterystykę rynku ubezpieczeń w Polsce i Europie, szeroki zakres 

wiedzy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, niezbędny do 

profesjonalnej pracy w sektorze ubezpieczeń, drobiazgowe i pełne 

omówienie problematyki regulacji prawnych w sektorze ubezpieczeń,  

szczegółową i wyczerpującą analizę nowoczesnych produktów 

oferowanych w sektorze ubezpieczeń oraz kompleksowe omówienie 
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zagadnień z zakresu pośrednictwa. Ponadto Studia mają 

przygotowywać  słuchaczy do pracy w sektorze ubezpieczeń, ale także 

w pozostałych branżach sektora finansowego. Wreszcie Studia mają 

stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia dla m.in. dla 

prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów ubezpieczeń 

itp.  

Ponadto Studia mają przygotowywać  słuchaczy do pracy w sektorze 

ubezpieczeń, ale także w pozostałych branżach sektora finansowego. 

Wreszcie Studia mają stanowić możliwość profesjonalnego doszkolenia 

dla m.in. dla prawników, brokerów, agentów, pracowników zakładów 

ubezpieczeń itp.  

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją   

i strategią Wydziału:  

Program Studiów jest zgodny ze strategią i misją WPiA związaną z 

kształceniem na bazie najnowszych rozwiązań prawnych (i 

powiązanych z nimi rozwiązań ekonomicznych czy zarządzania 

ryzykiem), specjalistów z sektora ubezpieczeniowego.  

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, krajowych i 

zagranicznych, którzy pragną zaktualizować lub poszerzyć wiedzę oraz 

umiejętności z zakresu prawa ubezpieczeniowego (a także cywilnego).  

Studia służą realizacji celów kierunkowych „Strategii rozwoju UMK na 

lata 2011-2020”. Studia wzbogacają i poszerzają dotychczasową ofertę 

dydaktyczną UMK, wpływając na jej różnorodność i kompleksowość.  

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań 

programowych uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych                 

Podyplomowe Studia Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego na 

WPiA UMK w Toruniu utworzone zostały w 2010 r. w odpowiedzi na 

społeczne zapotrzebowanie na specjalistyczne podyplomowe studium z 
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i wewnętrznych: zakresu ubezpieczeń w regionie Polski północnej. Długoletnie 

doświadczenie dydaktyczne oraz zawodowe kadry prowadzącej zajęcia 

pozwala prawidłowo uwzględniać potrzeby osób zainteresowanych 

działalnością Studiów.  

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRAWA i POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO  

PSPiPU Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia 

 

Wiedza 

PSPiPU_W01 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę  na temat polskiego i europejskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych, teorii ryzyka i 

niepewności oraz Handling of Risk Methods i Risk Management a także zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeń (w tym kanałów 

dystrybucji produktów ubezpieczeniowych czy też przestępczości ubezpieczeniowej) 

PSPiPU_W02 Zna zasady funkcjonowania instytucji rynku ubezpieczeń gospodarczych, m.in. samorządu ubezpieczeniowego, nadzoru 

ubezpieczeniowego a także zasady funkcjonowania ubezpieczeń wzajemnych. 

PSPiPU_W03 Zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego oraz procesowego prawa cywilnego (w szczególności cywilnego prawa 

odszkodowawczego) a także europejskiego i polskiego prawa  ochrony konsumentów. 

PSPiPU_W04 Posiada aktualną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w szczególności zasad i 

trybu zawierania umów, cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz wykonania i niewykonania zobowiązań    

PSPiPU_W05 Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę dotyczącą regulacji prawnej umowy ubezpieczenia w Polsce i za granicą, w szczególności 

regulacji kodeksu cywilnego oraz „pakietu ustaw ubezpieczeniowych” z 2003 roku 

PSPiPU_W06 Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę na temat węzłowych problemów dot. umowy ubezpieczenia, w tym: ubezpieczenia OC, 

ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, grupowych form ubezpieczenia, regresu ubezpieczeniowego, 

problematyki polisy i przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia czy kolizyjnego prawa ubezpieczeniowego 
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PSPiPU_W07 Posiada aktualną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z ochrony konsumenta w sektorze ubezpieczeń m.in. problematyki klauzul 

abuzywnych.   

PSPiPU_W08 Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę na temat nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych, oferowanych na rynku polskim oraz 

rynkach zagranicznych, w tym:  Bancassurance, ubezpieczenia ASSISTANCE i CONSIERGE, ubezpieczenia D&O, ubezpieczenia 

utraty zysku (Business Interruption) czy ubezpieczenie pomocy prawnej.  

PSPiPU_W09 Posiada wiedzę na temat funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz regulacji prawnych (polskich, zagranicznych i 

wspólnotowych)  w tym zakresie a także zasad deontologii zawodowej pośredników ubezpieczeniowych.  

PSPiPU_W10 

 

Posiada wiedzę na temat technologii pracy brokera ubezpieczeniowego i dokumentów brokerskich a także opodatkowania 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

 

Umiejętności 

PSPiPU_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia oraz zjawiska prawne występujące w sektorze ubezpieczeniowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki polskiego sektora ubezpieczeniowego. 

PSPiPU_U02 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i wspólnotowe przepisy prawne w celu rozstrzygnięcia konkretnych 

problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających się w obrocie ubezpieczeniowym.  

PSPiPU_U03 Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz stosuje polskie i wspólnotowe przepisy dotyczące prawa umów, odpowiedzialności 

odszkodowawczej, umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

PSPiPU_U04 Potrafi wykorzystać reguły interpretacyjne w procesie praktycznego stosowania polskich i wspólnotowych przepisów dotyczących 

prawa umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

PSPiPU_U05 Potrafi przygotować pisma handlowe (m.in. umowy, oferty) a także pisma przed-procesowe i procesowe w zakresie zagadnień 

pojawiających się w obrocie ubezpieczeniowym. 

PSPiPU_U06 Potrafi rozróżnić zasadnicze typy oraz cechy charakterystyczne produktów ubezpieczeniowych oraz stosować mechanizmy prawne 

mające na celu ochronę interesów osób konsumentów w obrocie ubezpieczeniowym . 

PSPiPU_U07 Potrafi identyfikować, opracowywać i przygotowywać podstawowe typy dokumentów wykorzystywanych prze pośredników 

ubezpieczeniowych 
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PSPiPU_U08 Potrafi zweryfikować prawidłowość przebiegu postępowania zakładu ubezpieczeń w kontaktach z ubezpieczającym, ubezpieczonym, 

uposażonym z umowy ubezpieczenia i/lub poszkodowanym a także identyfikować oraz formułować roszczenia i żądania w związku 

z wykonywaniem umów ubezpieczenia i/lub dochodzeniem roszczeń z umów ubezpieczenia OC w ramach actio directa. 

 

Kompetencje społeczne 

PSPiPU_K01 Potrafi prawidłowo ocenić poziom oraz zakres posiadanej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności a ponadto  podejmować działania 

mające na celu ich rozwój, uzupełnienie lub podwyższenie. 

PSPiPU_K02 Potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotować rozwiązania konkretnych problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień pojawiających 

się w obrocie ubezpieczeniowym. 

PSPiPU_K03 Potrafi pełnić kluczowe i/lub wiodące funkcje w realizacji projektów związanych z funkcjonowaniem sektora ubezpieczeniowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa ubezpieczeniowego 

PSPiPU_K04 Potrafi samodzielnie założyć i prowadzić działalność gospodarczą w sektorze ubezpieczeń, rozwijać i udoskonalać dotychczasową 

działalność oraz rozpoczynać i/lub rozwijać współpracę z innymi podmiotami w tym zakresie.  

PSPiPU_K05 Ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą funkcjonowanie w sektorze ubezpieczeniowym nierzetelnych oraz nieprofesjonalnych 

podmiotów oraz wpływu nieprawidłowych rozstrzygnięć ubezpieczycieli i/lub nadmiernej eskalacji roszczeń poszkodowanych na 

sektor ubezpieczeniowy.  
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły 

kształcenia 

Nazwa przedmiotu Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter 

zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Efekty kształcenia – umiejętności i 

kompetencje 

Sposób weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia osiąganych 

przez słuchacza 

Moduł I 

- ekonomiczno-

ubezpieczeniowy 

 

Podstawy teorii 

ryzyka i niepewności 

oraz Handling of 

Risk Methods i Risk 

Management 

1 T W zakresie wiedzy: 

- Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę  na 

temat polskiego i europejskiego rynku 

ubezpieczeń gospodarczych, teorii ryzyka i 

niepewności oraz Handling of Risk Methods i 

Risk Management a także zasad 

funkcjonowania rynku ubezpieczeń (w tym 

kanałów dystrybucji produktów 

ubezpieczeniowych czy też przestępczości 

ubezpieczeniowej); 

- Zna zasady funkcjonowania instytucji rynku 

ubezpieczeń gospodarczych, m.in. samorządu 

ubezpieczeniowego, nadzoru 

ubezpieczeniowego a także zasady 

funkcjonowania ubezpieczeń wzajemnych; 

 

W zakresie umiejętności: 

Egzamin dyplomowy 

Polski i europejski 

rynek ubezpieczeń 

gospodarczych 

1 T 

Gospodarcze i 

społeczne znaczenie 

ubezpieczeń i 

reasekuracji 

1 T 

Kanały dystrybucji 

produktów 

ubezpieczeniowych 

1 T 
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Samorząd 

ubezpieczeniowy. 

Nadzór 

ubezpieczeniowy 

2 T - Potrafi prawidłowo interpretować zdarzenia 

oraz zjawiska prawne występujące w sektorze 

ubezpieczeniowym, ze szczególnym 

uwzględnieniem specyfiki polskiego sektora 

ubezpieczeniowego. 

- Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz 

stosuje polskie i wspólnotowe przepisy prawne 

w celu rozstrzygnięcia konkretnych 

problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień 

pojawiających się w obrocie 

ubezpieczeniowym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi prawidłowo ocenić poziom oraz 

zakres posiadanej wiedzy oraz kompetencji i 

umiejętności a ponadto  podejmować działania 

mające na celu ich rozwój, uzupełnienie lub 

podwyższenie. 

 

Doubezpieczenie 

społeczne – rola i 

znaczenie 

ubezpieczeń 

gospodarczych 

1 T 

Systematyka i 

klasyfikacje 

ubezpieczeń 

gospodarczych       

1 T 

Kryteria wyboru i 

oceny zakładu 

ubezpieczeń       

1 T 

Przestępczość 

ubezpieczeniowa 

1 T 

Moduł II 

- cywilistyczny 

Wybrane 

zagadnienia z prawa 

cywilnego 

2 T W zakresie wiedzy: 

- Zna pojęcia, zasady i instytucje materialnego 

oraz procesowego prawa cywilnego (w 

szczególności cywilnego prawa 

odszkodowawczego) a także europejskiego i 

polskiego prawa  ochrony konsumentów; 

Egzamin dyplomowy 

Odpowiedzialność 

cywilna 

2 T 
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Polskie i europejskie 

prawo konsumenckie 

2 T - Posiada aktualną wiedzę na temat wybranych 

zagadnień z zakresu prawa cywilnego oraz 

gospodarczego, w szczególności zasad i trybu 
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   zawierania umów, cywilnej odpowiedzialności 

odszkodowawczej oraz wykonania i 

niewykonania zobowiązań; 

- Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę 

dotyczącą regulacji prawnej umowy 

ubezpieczenia w Polsce i za granicą, w 

szczególności regulacji kodeksu cywilnego 

oraz „pakietu ustaw ubezpieczeniowych” z 

2003 roku 

W zakresie umiejętności: 

- Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz 

stosuje polskie i wspólnotowe przepisy 

dotyczące prawa umów, odpowiedzialności 

odszkodowawczej, umowy ubezpieczenia oraz 

pośrednictwa ubezpieczeniowego; 

- Potrafi przygotować pisma handlowe (m.in. 

umowy, oferty) a także pisma przed-procesowe 

i procesowe w zakresie zagadnień 

pojawiających się w obrocie 

ubezpieczeniowym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi indywidualnie oraz w grupie 

przygotować rozwiązania konkretnych 

problemów i/lub wyjaśnienia zagadnień 

pojawiających się w obrocie 

ubezpieczeniowym. 
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Moduł III 

- prawno-

ubezpieczeniowy 

Zakres, źródła, 

zasady prawa 

ubezpieczeń 

gospodarczych oraz 

zasady prawnej 

organizacji 

ubezpieczeń 

gospodarczych 

1 T W zakresie wiedzy: 

- Posiada  aktualną i poszerzoną wiedzę na 

temat węzłowych problemów dot. umowy 

ubezpieczenia, w tym: ubezpieczenia OC, 

ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz 

osoby trzeciej, grupowych form ubezpieczenia, 

regresu ubezpieczeniowego, problematyki 

polisy i przeniesienie praw z umowy 

ubezpieczenia czy kolizyjnego prawa 

ubezpieczeniowego; 

- Posiada aktualną wiedzę z zakresu 

wybranych zagadnień z ochrony konsumenta 

w sektorze ubezpieczeń m.in. problematyki 

klauzul abuzywnych.   

W zakresie umiejętności: 

- Prawidłowo wyszukuje, identyfikuje oraz 

stosuje polskie i wspólnotowe przepisy 

dotyczące prawa umów, odpowiedzialności 

odszkodowawczej, umowy ubezpieczenia oraz 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

- Potrafi wykorzystać reguły interpretacyjne w 

procesie praktycznego stosowania polskich i 

wspólnotowych przepisów dotyczących prawa 

umów, odpowiedzialności odszkodowawczej, 

umowy ubezpieczenia oraz pośrednictwa 

Egzamin dyplomowy 

Nowa ustawa o 

działalności 

ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej – 

przegląd nowych 

rozwiązań 

1 T 

Umowa 

ubezpieczenia, 

stosunek 

ubezpieczenia i 

rowiązywanie 

sporów z umów 

ubezpieczenia. Rola 

Rzecznika 

Ubezpieczeń 

3 T 
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Rozpatrywanie 

reklamacji przez 

zakłady ubezpieczeń 

1 T ubezpieczeniowego. 

 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi pełnić kluczowe i/lub wiodące funkcje 

w realizacji projektów związanych z 

funkcjonowaniem sektora ubezpieczeniowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa 

ubezpieczeniowego 

Klauzule abuzywne 

w umowie 

ubezpieczenia 

1 T 

Ubezpieczenia 

obowiązkowe – 

ujęcie ogólne 

1 T 

Odpowiedzialność 

cywilna i jej 

ubezpieczenie 

1 T 

Świadczenie i 

odszkodowanie 

ubezpieczeniowe 

1 T 

Specyfika 

ubezpieczenia 

wzajemnego 

1 T 
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Umowa 

ubezpieczenia na 

cudzy rachunek i na 

rzecz osoby trzeciej    

1 T 

Grupowe formy 

ubezpieczenia 

1 T 

Regres 

ubezpieczeniowy 

1 T 

Polisa i przeniesienie 

praw z umowy 

ubezpieczenia 

1 T 

Kolizyjne prawo 

ubezpieczeniowe 

1 T 

Prawo zamówień 

publicznych  a obrót 

ubezpieczeniowy                                                       

1 T 

 Problematyka 

podatkowa a obrót 

ubezpieczeniowy 

1 T   
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 Wpływ ustawy o 

podatku od 

niektórych instytucji 

finansowych na 

rynek ubezpieczeń 

1 T   

 Kancelarie 

odszkodowawcze i 

ich rola na rynku 

ubezpieczeniowym 

1 T   

Moduł IV 

- produktów 

ubezpieczeniowych 

Ubezpieczenia 

komunikacyjne 

1 T W zakresie wiedzy: 

- Posiada aktualną i poszerzoną wiedzę na 

temat nowoczesnych produktów 

ubezpieczeniowych, oferowanych na rynku 

polskim oraz rynkach zagranicznych, w tym:  

Bancassurance, ubezpieczenia ASSISTANCE i 

CONSIERGE, ubezpieczenia D&O, 

ubezpieczenia utraty zysku (Business 

Interruption) czy ubezpieczenie pomocy 

prawnej.  

W zakresie umiejętności: 

- Potrafi rozróżnić zasadnicze typy oraz cechy 

charakterystyczne produktów 

ubezpieczeniowych oraz stosować 

mechanizmy prawne mające na celu ochronę 

Egzamin dyplomowy 

BLS 1 T 

Ubezpieczenia 

finansowe i 

gwarancje 

ubezpieczeniowe 

1 T 

Bancassurance 1 T 

Ubezpieczenia 

ASSISTANCE i 

CONSIERGE 

1 T 
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Ubezpieczenia OC 

(przegląd).  

1 T interesów osób konsumentów w obrocie 

ubezpieczeniowym. 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Potrafi samodzielnie założyć i prowadzić 

działalność gospodarczą w sektorze 

ubezpieczeń, rozwijać i udoskonalać 

dotychczasową działalność oraz rozpoczynać 

i/lub rozwijać współpracę z innymi 

podmiotami w tym zakresie. 

Ubezpieczenia D&O 1 T 

Ubezpieczenie 

należności 

kupieckich i 

handlowych 

1 T 

Gwarantowane 

ubezpieczenia 

eksportowe 

1 T 

Ubezpieczenie 

ochrony prawnej 

1 T 

Ubezpieczenia w 

transporcie 

1 T 

Ubezpieczenia 

budowlano-

montażowe i 

techniczne     

1 T 
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Ubezpieczenia na 

życie z funduszem 

ubezpieczeniowym 

1 T 

Ubezpieczenia utraty 

zysku (Business 

Interruption) 

1 T 

Podstawy 

ubezpieczeń 

morskich 

1 T 

Title Insurance 1 T 

Wtórny rynek 

ubezpieczeń na życie 

1 T 

Ubezpieczenia 

medyczne 

2 T 

 Ubezpieczenia w 

rolnictwie 

1 T   
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Moduł V 

- pośrednictwa 

ubezpieczeniowego 

Podstawy prawne 

pośrednictwa 

ubezpieczeniowego. 

Pośrednictwo 

„pełnomocnicze” i 

pośrednictwo „sensu 

stricto” 

1 T W zakresie wiedzy: 

- Posiada wiedzę na temat funkcjonowania 

pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz 

regulacji prawnych (polskich, zagranicznych i 

wspólnotowych)  w tym zakresie a także zasad 

deontologii zawodowej pośredników 

ubezpieczeniowych; 

- Posiada wiedzę na temat technologii pracy 

brokera ubezpieczeniowego i dokumentów 

brokerskich a także opodatkowania 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

W zakresie umiejętności: 

- Potrafi identyfikować, opracowywać i 

przygotowywać podstawowe typy 

dokumentów wykorzystywanych prze 

pośredników ubezpieczeniowych 

W zakresie kompetencji społecznych: 

- Ma świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą 

funkcjonowanie w sektorze ubezpieczeniowym 

nierzetelnych oraz nieprofesjonalnych 

podmiotów oraz wpływu nieprawidłowych 

rozstrzygnięć ubezpieczycieli i/lub nadmiernej 

eskalacji roszczeń poszkodowanych na sektor 

Egzamin dyplomowy 

Dyrektywa o 

dystrybucji 

ubezpieczeń 

1 T 

Umowy agencyjne i 

odpowiedzialność 

agenta 

1 T 

Umowy brokerskie i 

odpowiedzialność 

brokera   

1 T 
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Technologia pracy 

brokera i dokumenty 

brokerskie 

1 T ubezpieczeniowy. 

Kurtaż brokerski i 

inne elementy 

wynagrodzenia 

brokera 

1 T 

Pośrednictwo „del 

credere” i klauzule 

brokerskie 

1 T 

Nadzór nad 

pośrednictwem 

ubezpieczeniowym 

oraz   deontologia 

zawodu pośrednika 

ubezpieczeniowego 

1 T 

Opodatkowanie 

pośrednictwa 

ubezpieczeniowego 

1 T 

Stowarzyszenia i 

reprezentacja 

zawodowa 

pośredników 

1 T 
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Odpowiedzialność 

cywilna i 

ubezpieczenie OC 

pośrednika 

ubezpieczeniowego 

1 T 
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