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ZARZĄDZENIE Nr 90/2017 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
               z dnia 25 lipca 2017 r. 

 
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późniejszymi zmianami) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
tworzy się Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, zwane dalej 
studiami. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie systemów kodowania w Uniwersytecie Wrocławskim 
studia, o których mowa w ust. 1 otrzymują kody: 

 
 

Wydział Kod SJO Kod USOS Forma 
studiów 

Tryb 
studiów 

Program studiów 

WPAE 2307500000 23-SPBHP Podyp. zaoczne Studia Podyplomowe 
Bezpieczeństwo             
i Higiena Pracy 

 
 

§ 2.1. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie studiów 
niestacjonarnych (zaocznych). 

2. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na 
realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem  
i higieną pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. 
 

§ 3. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych. 
 

§ 4. Rekrutacja na studia przeprowadzana jest na podstawie analizy złożonego 
kompletu dokumentów. 
 

§ 5.1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów 
Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 

        2. Świadectwo upoważnia absolwentów do ubiegania się o pełnienie funkcji 
inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw 
BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych.  
 

§ 6. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów 
lub poszczególni uczestnicy. 
 

§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 
ds. nauczania. 
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
R E K T O R 

 


