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L.p. Nazwa przedmiotu Obszar tematyczny zajęć Ilość godzin 

1.  System zarządzania 
bezpieczeństwem i ochroną 
pracy 

Charakterystyka powiązań informacyjnych, 
finansowych, decyzyjnych i opiniodawczych 
między podmiotami systemu ochrony pracy -  
rola i funkcje tych podmiotów w zarządzaniu. 
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2.  Prawna ochrona pracy Zakres i źródła prawa pracy, hierarchia aktów 
prawnych, podstawowe zasady prawa pracy, 
równe traktowanie w zatrudnieniu, lobbing. 
podstawowe obowiązki pracodawcy, 
dokumentacja pracownicza, świadectwo pracy, 
podstawowe obowiązki pracownika, zasady i 
rodzaje odpowiedzialności pracowniczej. 
Definicja pracownika młodocianego, zawieranie 
i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikiem 
młodocianym, zatrudnianie młodocianych przy 
pracach lekkich, szczególna ochrona zdrowia. 
Podstawowe obowiązki pracodawcy, 
pracowników oraz kierujących pracownikami w 
zakresie bhp, ryzyko zawodowe, profilaktyczna 
ochrona zdrowia. 
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3.  Dyrektywy UE w zakresie 
bezpieczeństwa pracy 

Dostosowanie maszyn i urządzeń pod względem 
bezpieczeństwa pracy,  odnosi się to do 
wymagań minimalnych dla starych maszyn oraz 
wymagań zasadniczych do maszyn po raz 
pierwszy wprowadzanych do obrotu. Na 
zajęciach zostanie przedstawiona  dokumentacja 
wymagana w krajach UE (dyrektywa 
maszynowa, procedury, dostosowania maszyn). 
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4.  Ergonomia w kształtowaniu 
warunków pracy 

Cel i zakres przedmiotowy ergonomii i nauk 
pokrewnych. Rola ergonomii korekcyjnej i 
koncepcyjnej w optymalizacji zarządzania 
bezpieczeństwem pracy. Analiza ergonomiczna 
stanowisk pracy. Wydatek energetyczny 
podczas pracy i jego pomiar. Optymalizacja 
ruchów przy pracy. Projektowanie 
ergonomiczne. Ergonomia stanowiska 
biurowego ze szczególnym uwzględnieniem 
pracy z komputerem. 
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5.  Materialne środowisko pracy. Charakterystyka materialnych warunków pracy: 
rzeczowych, fizycznych (mikroklimat, 
środowisko dźwiękowe, oświetlenie, 
promieniowania, drgania, zapylenie), czynniki 
chemiczne i biologiczne na stanowisku pracy. 
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6.  Organizacja służb bhp System zarządzania bezpieczeństwem pracy, w 
tym służby bhp. Odpowiedzialność służb bhp za 
warunki pracy w nadzorowanych podmiotach. 
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7.  Podstawy psychologii i Efektywność i bezpieczeństwo pracy a struktura 8 



fizjologii pracy środowiska pracy. Wpływ środowiska 
społecznego na zachowanie się człowieka w 
pracy i poza pracą. Tworzenie środowiska pracy 
oraz możliwości jego modyfikacji. 

8.  Dydaktyka w szkoleniu bhp. Najnowsze techniki stosowane w szkoleniach z 
zakresu bhp (metodyka nauczania). 
Samokształcenie. Procedury związane z 
prowadzeniem dokumentacji przez inspektora 
bhp. Sposoby prowadzenia auditów w zakresie 
bhp. Audiowizualne metody popularyzacji 
problematyki z zakresu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy.  
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9.  Zarządzanie projektami w 
bho 

Obszar tematyczny zajęć obejmuje etapy w 
zarządzaniu projektem, organizację zespołu 
projektowego, określenie czasu trwania projektu 
przy użyciu metod PERT i MPM oraz 
budżetowanie kosztów. 
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10.  Zarządzanie środowiskiem Społeczne, ekologiczne i ergonomiczne  
uwarunkowania działalności gospodarczej. 
Techniki stosowane w ochronie środowiska. 
Organizacyjno-instytucjonalne i prawne 
rozwiązania zarządzania środowiskiem 
Nowoczesne techniki monitoringu środowiska. 
Norma ISO 18000. 
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11.  Pomoc przedmedyczna Pomoc powypadkowa, profilaktyka, 
orzecznictwo lekarskie. Techniki udzielania 
pierwszej pomocy w różnych sytuacjach (w 
zakładzie pracy, wypadki komunikacyjne, etc,). 
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12.  Organizacja stanowiska pracy Sekwencje działań podstawowych i strategie 
projektowe. Typowe struktury procesów 
projektowania. Projektowanie procesu pracy, 
przestrzeni pracy, układów kontrolno-
pomiarowych, warunków środowiskowych. 
Kształtowanie treści pracy. Praca w zespołach 
roboczych. Metody pracy. Przerwy w czasie 
pracy. Praca zmianowa. Elastyczne formy czasu 
pracy. 
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13.  Obiekty budowlane i 
pomieszczenia pracy 

Wykład obejmuje swoim zakresem m.in. takie 
zagadnienia jak: obowiązki pracodawcy 
związane z zapewnieniem pomieszczeń pracy w 
obiektach budowlanych odpowiednio do 
rodzaju wykonywanych prac i liczby 
zatrudnionych pracowników, obowiązki 
pracodawcy i pracowników związane z 
utrzymywaniem obiektów budowlanych i 
znajdujących się w nich pomieszczeń pracy, 
odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie 
powyższych obowiązków oraz uwzględnianie 
problematyki obiektów budowlanych i 
pomieszczeń pracy w tworzeniu programu 
poprawy warunków pracy. 
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14.  Medycyna pracy Wykład obejmuje swoim zakresem m.in. takie 
zagadnienia jak: podstawowe pojęcia i definicje 
dotyczące medycyny pracy, przyczyny i skutki 
chorób zawodowych, klasyfikacja chorób 
zawodowych, przepisy prawne dotyczące 
medycyny pracy. 
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15.  Wypadkoznawstwo Wykład obejmuje swoim zakresem m.in. takie 
zagadnienia jak: zasady i metody ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków oraz 
ustalanie właściwych wniosków 
profilaktycznych zapobiegającym podobnym 
zdarzeniom, ustalanie kosztów wypadków. 
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16.  Ochrona przeciwpożarowa i 
przeciwwybuchowa 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, 
instalacji i urządzeń technologicznych. 
Profilaktyka w zakresie prac niebezpiecznych 
pod względem przeciwpożarowym. Rodzaje 
gaśnic i ich przeznaczenie. Organizacja i 
prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. 
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17.  Ocena ryzyka zawodowego Dyrektywy, ustawy oraz rozporządzenia 
regulujące sposób przeprowadzania oceny 
ryzyka zawodowego – analiza stanowiska 
pracy, identyfikacja zagrożeń, metody oceny 
ryzyka zawodowego, opracowywanie karty 
oceny ryzyka zawodowego, opracowanie planu 
likwidacji zagrożeń oraz określenie wielkości 
kosztów z tym związanych. 
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18.  Systemy informatyczne 
wspomagające zarządzanie 
bhp 

Praktyczne zapoznanie się z programami 
komputerowymi wykorzystywanym w 
zarządzaniu bhp. –  Asystent BHP 2.0 - zajęcia 
będą prowadzone w laboratorium 
komputerowym. Główne moduły programu: 
dokumentacja pracownicza,  wypadkowa, ocena 
ryzyka zawodowego i szkolenia bhp. 
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19.  Certyfikat Systemu 
Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy według PN-N-
18001:2004 

Wymagania normy PN-N-18001:2004. 
Podstawy tworzenia dokumentacji Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
według PN-N-18001:2004. Omówienie 
wytycznych związanych z audytowaniem na 
podstawie normy PN-EN-ISO19011:2003 i PN-
N-18011:2006. Działania auditowe. Wymagania 
wobec auditorów. Odpowiedzialność i 
kompetencje pracowników uczestniczących w 
audicie wewnętrznym.. Zapisy dotyczące 
auditów i dokumentowania auditu. Działania 
korygujące. 
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20.  Seminarium dyplomowe Wybór tematów prac podyplomowych. 
Metodyka i techniki  pisania pracy. Sposoby 
pozyskiwania informacji i wnioskowania. 
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21.  Razem x 180 

 


