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1. Nazwa przedmiotu: Szkolenie BHP 

2. Kod przedmiotu: 16,9 

3. Okres ważności karty:  ważna od roku akademickiego: 2015-2018 

4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne / studia niestacjonarne 

6. Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE 

7. Profil studiów:  praktyczny 

8. Specjalność:  

9. Semestr: I 

10. Jedn. prowadz. przedmiot:  Instytut Kultury Fizycznej 

11. Prowadzący przedmiot:  Marek Łaciok 

12. Grupa przedmiotów: inne przedmioty i zajęcia 

13. Status przedmiotu:  obowiązkowy 

14. Język prowadzenia zajęć:  polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: 
brak 

16. Cel przedmiotu: 
Podać cel prowadzenia przedmiotu szkolenie wstępne na stanowisku pracy (§ 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: 
rozporządzenie szkoleniowe). 
17. Efekty kształcenia: 
 

Ozn. Opis efektu kształcenia 

Metoda 
realizacji 

efektu 
kształcenia 

Metoda 
weryfikacji 

efektu 
kształcenia 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Odniesienie 
do efektów 

dla kierunku 
studiów 

W 

W ramach szkolenia student zdobywa 
podstawową i aktualną wiedzę z 
zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

dobranie 
wykładów 

adekwatnych do 
realizacji treści, 

 
obserwacja 
postępów i 

zaangażowania 
studenta podczas 

zajęć 
praktycznych 

zaliczenie  
 

wykład 
 

K_W03 (+) 
K_W05 (+) 
K_W13 (+) 

U 

Po ukończeniu szkolenia student 
uzyskuje potrafi:  
- scharakteryzować czynniki 
niebezpieczne występujące w 
środowisku pracy, 
- rozpoznać i ocenić występujące 
zagrożenia, (wypadek, pożar, itp.), 
- zdefiniować terminy: wypadku przy 
pracy, choroby zawodowej, pożaru, 
- posługiwać się sprzętem 
przeciwpożarowej (gaśnice, 
hydranty). 

K_U11 (+) 
K_U12 (+) 

K 

Po ukończeniu szkolenia student jest 
wyczulony na niewłaściwe 
zachowania i postępowania dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
na występowanie potencjalnych 
zagrożeń. 

K_K05 (+) 
K_K08 (++) 

18. Formy i wymiar zajęć:  
wykład   ćwiczenia  
ST: 4    ST: --- 
NST 4  NST: --- 



19. Treści kształcenia: 
Studenci przyjmowani na praktykę, a także staż, jak każdy pełnoetatowy pracownik, mogą ulec wypadkom w pracy. Dlatego 
ważne jest, by podczas szkolenia:  

• zaznajomili się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;  

• poznali przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w 
zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

• nabyli umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi (§ 3 rozporządzenia szkoleniowego).  

Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Uczestnik szkolenia powinien być 
zapoznany z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tych stanowiskach (§ 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia szkoleniowego). Program szkolenia uwzględnia 
wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, ochronie przed nimi oraz postępowaniu w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń, w tym udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie obejmuje podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: 

1. Przepisów resortowych dot. bhp w szkołach wyższych, w tym obowiązki pracowników i studentów uczelni. 
2. Odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Zasad przydziału i stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 
4. Oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia występującymi w trakcie 

ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych: pyły, substancje toksyczne, gazy, prąd elektryczny, promieniowanie jonizujące i 
elektromagnetyczne. 

5. Zasad postępowania z substancjami i materiałami niebezpiecznymi w praktyce laboratoriów i pracowni, prac 
niebezpiecznych wykonywanych w terenie w tym: prac w wykopach, prac w obrębie naturalnych zbiorników 
wodnych, trucizny, środki szkodliwe, czynniki pożarowe i wybuchowo niebezpieczne. 

6. Zagrożeń wypadkowych i chorób zawodowych. 
7. Profilaktycznej opieki lekarskiej. 
8. Podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z obsługą monitorów ekranowych. 
9. Podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. 

Postępowania w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy na terenie laboratoriów i pracowni 
oraz pierwszej pomocy w innych miejscach ( zranienia, złamania , zatrucia, porażenia prądem, oparzenia, omdlenia, itp.) 

20. Egzamin:  zaliczenie  

21. Literatura podstawowa: 
1. Bezpieczeństwo pracy i Ergonomia, Tom I i II, (red.) Danuta Koradecka,  Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997.  
2. Rączkowski Bogdan , BHP w praktyce, ODiDK, Gdańsk 2007.  
3. Mikulski Ryszard, Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, (red.) Bogusław B. Kędzia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
Warszawa 1999. 

22. Literatura uzupełniająca: 
Podstawowe źródła prawa:  
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) (24.11.2007)  
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) (9.07.2008)  
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i 
przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 227, poz. 2298) (3.11.2004)  
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym 
lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę 
jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2002 r. nr 234, poz. 1974) (1.01.2003)  
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w 
okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej 
sporządzenia (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1992) (1.01.2003)  
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy 
(Dz.U. z 2009 r. nr 14, poz. 80) (6.02.2009)  
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków 
tych chorób (Dz.U. z 2002 r. nr 132, poz. 1121) (3.09.2002)  
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, 
poz. 873)  
9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833)  
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów 



technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 280, poz. 2771)  
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. z 2005 r. nr 16, poz. 138)  
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563) 

23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia: 

Lp. Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych / pracy studenta 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

1 Wykład  4 4 

2 Ćwiczenia   

3 Laboratorium   

4 Projekt   

5 Seminarium   

6 Inne/Praca własna   

 Suma godzin 4 4 

24. Suma wszystkich godzin: 
ST NST 

25. Liczba punktów ECTS: 
ST NST 

4 4 0 0 
26. L iczba punktów ECTS 

uzyskanych na zajęciach z 
bezpośrednim udziałem 
nauczyciela akademickiego: 

0 0 
27. Liczba punktów ECTS 

uzyskanych w wyniku 
samodzielnej pracy studenta: 

0 0 

28. Kryteria oceniania: 
Efekt 

kształcenia 
Ocena Opis wymagań 

K_W03 (+) 
K_W05 (+) 
K_W13 (+) 

 
W ramach szkolenia student zdobywa podstawową i aktualną wiedzę z zakresu ergonomii, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

  

  

  

K_U11 (+) 
K_U12 (+) 

 

 

Po ukończeniu szkolenia student uzyskuje potrafi:  
- scharakteryzować czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy, 
- rozpoznać i ocenić występujące zagrożenia, (wypadek, pożar, itp.), 
- zdefiniować terminy: wypadku przy pracy, choroby zawodowej, pożaru, 
- posługiwać się sprzętem przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty). 

  

  

  

K_K05 (+) 
K_K08 (++) 

 Po ukończeniu szkolenia student jest wyczulony na niewłaściwe zachowania i postępowania dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na występowanie potencjalnych zagrożeń. 

  

  

  

29. Uwagi: 
  

 
 

Zatwierdzono: 
……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego)    (data i podpis) 


