
 

UCHWAŁA NR 58/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym  
w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 
Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy trwa 2 semestry nauki i 
zakłada 163 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 38 

 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. 

Forma 
zajęć 

Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 

Prawo pracy (źródła prawa, prawo urlopowe, 
czas pracy, współdziałanie pracodawcy ze 
związkami zawodowymi, społeczna inspekcja 
pracy, rodzaje umów o prace, rozwiązanie 
stosunku pracy, ochrona wynagrodzenia, 
obowiązki pracodawcy, karnoprawna ochrona 
w bhp, sprawy kadrowe,  prowadzenie akt 
osobowych) 

28 wykład zaliczenie 10 

2. 
Prawna ochrona pracy 
(ochrona rodzicielstwa, ochrona dzieci, 
ochrona kobiet) 

4 wykład zaliczenie 1 

3. 
Konwencje, normy i uregulowania 
międzynarodowe oraz  dyrektywy Unii 
Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pracy 

4 wykład zaliczenie 1 

4. Nadzór państwowy nad warunkami pracy 6 wykład zaliczenie 1 

5. Wymogi policyjne i reglamentacyjne w 
gospodarce (oferty, certyfikaty, kwalifikacje) 4 wykład zaliczenie 1 

6. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
w środowisku pracy 14 wykład zaliczenie 2 

7. Zadania i metody pracy służb bhp 6 wykład zaliczenie 1 

8. Ergonomia w procesie pracy 6 wykład zaliczenie 1 

9. Psychofizjologiczne problemy człowieka w 
środowisku pracy 4 wykład zaliczenie 1 

10. Środki ochrony indywidualnej 4 wykład zaliczenie 1 
11. ADR. Transport substancji niebezpiecznych  6 wykład zaliczenie 1 

Razem 21 

 
Semestr II 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. 

Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. Medycyna sądowa 4 2h wykład/ 
2h ćwiczenia zaliczenie 1 

2. 

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków 
przy pracy oraz chorób zawodowych, 
świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, sądowe ustalenia 

10 4h wykład/ 
6h ćwiczenia zaliczenie 2 

3. Ocena ryzyka zawodowego 4 2h wykład/  
2h ćwiczenia zaliczenie 2 

4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 6 wykład zaliczenie 1 
5. Techniczne bezpieczeństwo pracy 6 wykład zaliczenie 1 

6. 
Wymagania prawne dotyczące oceniania 
zgodności maszyn. Prawne aspekty 
oznakowania CE 

4 wykład zaliczenie 1 
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7. Psychologiczne i pedagogiczne podstawy 
edukacji dorosłych 18 9h wykład/  

9h ćwiczenia zaliczenie 4 

8. Organizacja i metodyka szkolenia oraz 
popularyzacja bezpieczeństwa pracy 3 wykład zaliczenie 1 

9. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej 8 4h wykład/  
4h ćwiczenia zaliczenie 2 

10. Ochrona przeciwpożarowa. Zagrożenia 
pożarowe i wybuchowe 8 wykład zaliczenie 1 

11 
Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska i 
innych organów oraz instytucji w zakresie 
związanym z ochroną środowiska i bhp 

6 wykład zaliczenie 1 

Razem 17 
 
 

Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący zakres materiału 
z całości studiów.  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa pracy oraz 
ochrony pracy  P7S_WG 

SP_W02 Zna terminologie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, 
prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska P7S_WG 

SP_W03 
Ma wiedzę na temat źródeł prawa bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym na temat źródeł prawa międzynarodowego  i Unii 
Europejskiej 

P7S_WG 

SP_W04 Zna  terminologię dotyczącą źródeł zagrożeń zawodowych, 
oceny ryzyka zawodowego P7S_WG 

SP_W05 
Ma wiedzę na temat rodzajów i skutków dla życia i zdrowia  
zagrożeń fizycznych i chemicznych, biologicznych i innych 
występujących w środowisku pracy 

P7S_WK 

SP_W06 Zna podstawową terminologię dotyczącą ergonomii i fizjologii 
pracy   P7S_WK 

SP_W07 Ma wiedzę na temat systemu organów kontroli i nadzoru nad 
przestrzeganiem prawa bhp P7S_WG 

SP_W08 
Zna terminologię dotyczącą ryzyka zawodowego oraz potrafi 
ocenić ryzyko zawodowe i prowadzić dokumentację dotycząca 
jego oceny 

P7S_WK 

SP_W09 Ma wiedzę na temat różnych skutków prawnych w razie 
niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy P7S_WG 

SP_W10 Ma wiedzę na temat pedagogiki i kształcenia dorosłych P7S_WK 

SP_W11 Zna środki ochrony indywidualnej i zbiorowej P7S_WG 

SP_W12 Ma wiedzę na temat procedur powypadkowych oraz w  chorób 
zawodowych i pozazawodowych P7S_WG 

SP_W13 Wie jak przeprowadzić analizę stanu bhp w zakładzie pracy P7S_WG 

SP_W14 Wie jak   przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp P7S_WK 

SP_W15 Wie jak przeprowadzić postępowanie  powypadkowe i 
sporządzić dokumentację powypadkową P7S_WK 

SP_W16 Zna wymagania dotyczące bhp dla pracodawców i pracowników P7S_WG 

SP_W17 Zna zasady udzielania  pierwszą  pomocy przedlekarską P7S_WG 

SP_W18 Zna przepisy  przeciwpożarowe P7S_WG 

SP_W19 Wie jak zarządzać bezpieczeństwem w zakładzie pracy P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Potrafi  określić skutki prawne w tym skutki w sferze prawa 
pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz zagrożeń 
zawodowych 

P7S_UW 

SP_U02 
Potrafi ocenić rodzaj zagrożeń zawodowych oraz potrafi ocenić 
ryzyko zawodowe i prowadzić dokumentację dotycząca jego 
oceny 

P7S_UW 

SP_U03 Potrafi rozpoznać rodzaje obowiązków pracodawców i  
pracowników oraz rodzaj odpowiedzialności  w sferze bhp P7S_UW 

SP_U04 Potrafi określić wymagania ergonomiczne oraz  fizjologiczne 
dotyczące określonych stanowisk pracy P7S_ UK 

SP_U05 Potrafi zgłaszać odpowiednim podmiotom, służbom, inspekcją, 
organom państwowym potrzeby w zakresie bhp  P7S_UK 
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SP_U06 Potrafi przeprowadzić postępowanie  powypadkowe i sporządzić 
stosowną dokumentację P7S_UU 

SP_U07 Potrafi  przeprowadzić szkolenie bhp i sporządzić stosowną 
dokumentację P7S_UU 

SP_U08 Potrafi wskazać jakie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
należy stosować w zakładzie pracy P7S_UK 

SP_U09 Potrafi przeprowadzić analizę stanu bhp w zakładzie pracy P7S_UO 

SP_U10 Potrafi przeprowadzić  ewakuacje  oraz zorganizować  ochronne 
przeciwpożarową w zakładzie pracy P7S_UO 

SP_U11 Potrafi  udzielić pomocy przedlekarską P7S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 
wiedzy o prawie pracy i bhp z uwagi na dynamikę zmian stanu 
prawnego i faktycznego 

P7S_KK 

SP_K02 Jest przygotowany do aktywnego zawodowego funkcjonowania 
w organizacjach i instytucjach, przedsiębiorstwach P7S_KO 

SP_K03 
Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie pracy i bhp jego 
stosowaniu w obliczu zmieniającego się otoczenia społeczno-
gospodarczego  

 P7S_KR 

SP_K04 Jest gotów do odpowiedzialnego  pełnienia ról zawodowych 
oraz do rozwijania dorobku zawodu  P7S_KO 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 

 

 


