
 

UCHWAŁA NR 108/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym  

 
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 
Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 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 108/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 
 

Program Studiów 2 semestry nauki w trybie niestacjonarnym i zakłada 163 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 34 
 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. Forma zajęć Forma 

zaliczenia
Punkty 
ECTS 

I. Podstawy prawa chemicznego  28   6 

1. 

Europejskie regulacje prawne w odniesieniu do 
chemikaliów stosowanych w UE oraz ich 
implementacja do ustaw krajowych 
(wprowadzenie do systemu REACH i CLP)  

4 wykład zaliczenie  

2. 

Podstawy systemu REACH, rozporządzenia 
CLP, DPL. Ochrona własności intelektualnej, 
przemysłowej, badania w zakresie ochrony 
patentowej  

4 2h wykład  
2h ćwiczenia  zaliczenie  

3. 
Uczestnicy systemu REACH i CLP (Rola i 
obowiązki producentów, importerów, dalszych 
użytkowników, dystrybutorów)  

4 2h wykład 2h 
ćwiczenia zaliczenie  

4. Badania substancji wymagane w ramach 
REACH i CLP 8 4h wykład  

4h ćwiczenia  zaliczenie  

5 Międzynarodowe przepisy chemiczne i ich 
wdrażanie w Unii Europejskiej  8 4h wykład  

4h ćwiczenia  zaliczenie  

II. Identyfikacja zagrożeń i ocena chemikaliów  29   6 

1.  Środki ochrony i redukcja zagrożeń  2 wykład zaliczenie  

2.  Projektowanie etykiet, karty charakterystyki, 
ocena narażenia na substancje  5 2h wykład   

3h ćwiczenia  zaliczenie  

3.  

Informacje przekazywane wzdłuż łańcucha 
dostaw. Karty charakterystyki substancji – 
aspekty prawne. Scenariusze narażenia. 
Raporty bezpieczeństwa chemicznego  

3 1,5h wykład  
1,5h ćwiczenia zaliczenie  

4.  Metoda LCA oceny produktów chemicznych. 2 wykład zaliczenie  

5.  Zielona chemia  3 ćwiczenia zaliczenie  

6.  Zintegrowane strategie badań, badania in 
silico  2 wykład zaliczenie  

7.  Nanomateriały, nanotoksykologia  2 wykład zaliczenie  

8.  Klasyfikacja czynników środowiska pracy 2 wykład zaliczenie  

9.  Klasyfikacja szkodliwych czynników 
chemicznych. Podstawy prawne 2 wykład zaliczenie  

10.  Wymóg badań i pomiarów środowiska pracy 2 wykład zaliczenie  

11.  Ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 
chemicznych czynników szkodliwych 2 ćwiczenia zaliczenie  

12.  Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym  2 wykład zaliczenie  
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III Nadzór państwowy nad chemikaliami w 
gospodarce rynkowej  41  zaliczenie 6 

1. Nadzór państwowy nad chemikaliami w 
gospodarce rynkowej  5 3h wykład  

2h ćwiczenia  zaliczenie  

2. 
Tryb postępowania kontrolno- nadzorczego w 
zakładach pracy w których stosowane są 
chemikalia 

2 wykład zaliczenie  

3. 
Organy nadzoru nad wykorzystywaniem 
chemikaliów.  
SANEPID 

5 wykład zaliczenie  

4. 

Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska i 
innych organów i instytucji w zakresie 
związanym z ochroną środowiska. Podstawowe 
zasady przeprowadzania kontroli 
- Aspekty środowiskowe zarządzania 
bezpieczeństwem chemicznym: emisja do 
powietrza 
- Aspekty środowiskowe zarządzania 
bezpieczeństwem chemicznym: gospodarka 
ściekowa 
- Aspekty środowiskowe zarządzania 
bezpieczeństwem chemicznym: gospodarka 
odpadami 
- Aspekty środowiskowe zarządzania 
bezpieczeństwem chemicznym: 
przeciwdziałanie poważnym awariom i 
usuwanie ich skutków - magazynowanie 
substancji chemicznych 

8 wykład zaliczenie  

5. 
Transport chemikaliów. ADR. Regulacje 
prawne dotyczące transportu drogowego 
materiałów niebezpiecznych.  

6 wykład zaliczenie  

6. Krajowa Administracja Skarbowa a chemikalia 5 wykład zaliczenie  

7. 
Nadzór i zadania Inspektoratu 
Farmaceutycznego nad chemikaliami i 
środkami kontrolowanymi  

6 wykład zaliczenie  

8. Nadzór i zadania Inspektora Inspekcji 
Handlowej nad chemikaliami  4 wykład zaliczenie  

Razem 18 

 
Semestr II 

  

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godz. Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

I. Rejestracja i kontrola substancji chemicznych i 
mieszanin  20   4 

1. 
Przygotowanie do rejestracji. Procedura 
rejestracji. Informatyczne narzędzia rejestracji 
(REACH IT, IUCLID)  

10 5h wykład  
5h ćwiczenia  zaliczenie  

2. 

Sankcje związane z wykorzystywaniem 
chemikaliów. Sankcje związane z naruszeniami 
obowiązków związanych z bezpieczeństwem i 
higieną pracy w związku z postępowaniem z 
chemikaliami  

3 wykład zaliczenie  

3. 

Substancje zubażające warstwę ozonową. 
Substancje zubażające warstwę ozonową oraz 
fluorowane gazy cieplarniane. Obowiązki 
podmiotów w związku z ich stosowaniem. 
Kontrola przestrzegania obowiązków. Sankcje  

3 wykład zaliczenie  
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4. 

Ocena chemikaliów i ograniczenia związane z 
ich obrotem. Procedura udzielania zezwoleń. 
Ograniczenia w produkcji, użyciu i 
wprowadzaniu chemikaliów na rynek. 
Tworzenie analizy społeczno-ekonomicznej 

4 wykład zaliczenie  

II. Gromadzenie informacji o chemikaliach  8   2 

1. Klasyfikacja i oznakowanie mieszanin w 
praktyce  8 4h wykład  

4h ćwiczenia  zaliczenie  

III Podstawy zarządzania chemikaliami  13   2 

1. 

Substancje i mieszaniny chemiczne – uwagi 
ogólne. Chemikalia – identyfikacja substancji i 
mieszanin na podstawie przepisów prawa. 
Definicje prawne chemikaliów (substancje, 
mieszaniny, produkty) 

3 2h wykład 
1h ćwiczenia  zaliczenie  

2. Klasyfikacja, oznakowanie, kwalifikacja 
zagrożeń czynnikami chemicznymi 4 wykład zaliczenie  

3. Substancje toksyczne i o specyficznym 
oddziaływaniu na zdrowie  3 wykład zaliczenie  

4. Substancje ekotoksyczne  3 wykład zaliczenie  

IV. BHP w postępowaniu z chemikaliami  14   6 

1. Organizacja pracy w laboratorium 2 wykład zaliczenie  

2. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w 
związku z postępowaniem z chemikaliami. 
Analiza przepisów bhp dotyczących 
chemikaliów 

4 2h wykład  
2h ćwiczenia  zaliczenie  

3. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej z 
chemikaliami 8 4h wykład  

4h ćwiczenia  zaliczenie  

V. 
Poważne awarie chemiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  10   2 

1. Regulacje prawne związane z poważnymi 
awariami przemysłowymi 5 wykład zaliczenie  

2.  Ochrona przeciwpożarowa  5 wykład zaliczenie  

Razem 16 
 

Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący zakres materiału 
z całości studiów. 

 
 
 
 

  



4 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 6 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania 
chemikaliami P6S_WG 

SP_W02 
Zna polskie i wspólnotowe akty prawne regulujących 
produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie 
chemikaliów 

P6S_WG 

SP_W03 Zna klasyfikację i oznakowanie substancji i mieszanin 
chemicznych P6S_WG 

SP_W04 Zna organy właściwe w sprawach obrotu chemikaliami oraz ich 
kompetencje P6S_WK 

SP_W05 
Zna obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie 
chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków 
nakładanych na dalszych użytkowników 

P6S_WG 

SP_W06 

Zna zagrożenia wynikające z fizykochemicznych właściwości 
substancji chemicznych, w produkcji, dystrybucji i transporcie, 
zna podstawy toksykologii (szkodliwe działanie substancji 
chemicznych na zdrowie człowieka) 

P6S_WG 

SP_W07 Zna podstawy ekotoksykologii (szkodliwe działanie substancji 
chemicznych na środowisko) P6S_WG 

SP_W08 Zna wymagania dla kart charakterystyki P6S_WG 

SP_W09 Zna wymagania bhp i ochrony przeciwpożarowej wobec 
chemikaliów P6S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prawne w zakresie 
prawa chemicznego, w tym o skomplikowanym stanie 
faktycznym 

P6S_UW 

SP_U02 Posiada umiejętność zarządzania chemikaliami w instytucji 
oraz przedsiębiorstwie P6S_UW 

SP_U03 Rewiduje plan eksperymentu w oparciu o zintegrowany 
system zarządzania bezpieczeństwem laboratoryjnym P6S_UK 

SP_U04 Wybiera adekwatne metody oceny i interpretacji problemów 
prawnych w laboratoriach i przemyśle chemicznym P6S_UO  

SP_U05 
Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych, 
administracyjnych, interpretacje przepisów prawa 
chemicznego 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
Dostrzega konieczność stałego i intensywnego pogłębiania 
wiedzy o prawie chemicznym z uwagi na dynamikę zmian 
stanu prawnego i kształtowanie się orzecznictwa 

P6S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy w zespołach eksperckich 
realizujących złożone i nietypowe problemy z obszaru prawa 
chemicznego  

P6S_KO 

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

P6S_KR 

 

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 
SP – studia podyplomowe 


