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Kierunek lub kierunki studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Organizacja, zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

Nazwa modułu kształcenia 

The organization, tasks and working methods of service and safety at work 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 
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Poziom modułu kształcenia I st niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II rok 

Semestr dla kierunku Semestr 4 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe 

4 

1,16/2,84 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Dr hab. inż. Halina Pawlak 

Jednostka oferująca moduł Katedra Podstaw Techniki, Zakład Ergonomii 

Cel modułu Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi z 
zakresu powołania, organizacji pracy, praw i obowiązków służby bhp. 
Zapoznanie uczestników z metodami pracy, dokumentacją i 
kształtowaniem współpracy z pracodawcą, SIP,  pracownikami i organami 
kontroli nad warunkami pracy. Popularyzacja zagadnień bhp i 
kształtowanie pożądanych zachowań pracowników w zakresie bhp i 
ergonomii. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis 
ok. 100 słów. 

Podstawy prawne powołania i organizacji służby bhp w zakładzie pracy. 

Obowiązki, prawa, wymagania kwalifikacyjne. Współpraca z pracodawcą, 

SIP, związkami zawodowymi, pracownikami i organami kontroli nad 

warunkami pracy (np. PIP, PIS. PSP, UDT). Udział i rola pracowników służby 

bhp w postępowaniu powypadkowym. Konsultacje, doradztwo i 

opiniowanie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Udział 

służby bhp w realizacji szkoleń bhp. Zakres i metodyka prowadzenia 

przeglądów i kontroli warunków pracy w zakładzie. Opracowanie 

wniosków pokontrolnych i działań profilaktycznych. Inicjowanie, 

popularyzacja i wdrażanie różnych form aktywizujących pracowników. 

Przygotowanie planu pracy. Roczne sprawozdanie z działalności. 

Sprawozdawczość GUS. Narzędzia i programy ułatwiające wykonywanie 

pracy pracownikom służby bhp. Instytucje i stowarzyszenia pracowników 

służy bhp w Polsce i UE. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Dołęgowski B., Janczała S. Praktyczny poradnik dla służb bhp, 
Wydawnictwo ODDK Gdańsk 2008. 
Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy; Państwowa 
Inspekcja Pracy Warszawa 2010. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.września 1997 r w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109 poz. 704 z późn. zm.). 
Zieliński L. 22 zadania służby bhp. Standardy działania. Wyd. Sigma-Not. 
Kraków 2015. 
Ślęzak J. Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp. Wyd. Tarbonus. Kraków-
Tarnobrzeg. 2013. 
Gałusza M. (red.). Poradnik służby bhp. Wyd. Tarbonus. Kraków-
Tarnobrzeg. 2014 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, wystąpienia, sprawozdanie z ćwiczeń 

z wykorzystaniem nowych technik i form aktywizujących studentów. 

 


