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Kierunek lub kierunki 
studiów 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie Nazwa modułu kształcenia  

Safety and health in forestry work 

Język wykładowy j. polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny
) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia I st.  niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

 2   
0,68/1,32 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

dr inż. Piotr Czyżowski 

Jednostka oferująca moduł Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich 

Cel modułu Zapoznanie studentów z zagrożeniami dla zdrowia i życia człowieka przy 
wykonywaniu wszelkich prac związanych z gospodarką leśną. Poznanie reguł 
postępowania niezbędnych dla zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników. 

Treści modułu kształcenia Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas prowadzenia prac leśnych związanych z hodowlą, ochroną i urządzaniem 
lasu. Studenci zapoznają się z czynnikami szkodliwymi w pracach leśnych oraz 
sposobami oceny ich szkodliwości i metodami zapobiegania tym czynnikom.  
Poznają techniki prac leśnych oraz główne czynniki ryzyka wypadków związanych 
z wykonywaniem tych prac. Zapoznają się także z aktualną wiedzą z zakresu 
nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy. 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 

1. Bembenek M.; Moderski P.; Siewart S. (2005): Emisja hałasu podczas realizacji 
procesów  technologicznych pozyskiwania drewna w przedrębnych 
drzewostanach świerkowych.-  Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony 
rozwój leśnictwa pod red. D. F. Giefinga. Poznań 2005, 56-59. 

2. Kusiak W., Romankow J. (2005): Realizowanie postulatów ergonomii, 
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska w konstrukcjach pilarek 
spalinowych. – Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. 
pod red. D. F. Giefinga, Poznań 2005,  68-70. 

3. Monkiewicz L.; Voelkel L. (1972): Użytkowanie lasu. PWRiL  Warszawawa, 1-
439. 

4. Nowacka W.Ł (2011): Choroby zawodowe leśników. Biblioteczka leśniczego, 
zeszyt 326, SITL, Wydawnictwo Świat, Warszawa 1-16. 

Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady – w formie prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia –przedstawianie przez studentów referatów i prezentacji 
multimedialnych; krótkie omówienie przez prowadzącego tematyki bieżących 
ćwiczeń; dyskusja na temat nowoczesnych metod kształtowania bezpieczeństwa i 
higieny warunków i środowiska pracy; ćwiczenia praktyczne w zakresie 
organizacji pracy, przygotowania stanowiska roboczego, prowadzenia kontroli i 
instruktarzu BHP w leśnictwie. 

 


