
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 17 lutego  2022 r. 

 

Harmonogram zajęć 

Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

rok akademicki 2021/22, semestr II 

zajęcia prowadzone zdalnie poprzez MS Teams 

 
 

Niedziela: 27.02.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) – Wymagania prawne dotyczące oceniania zgodności maszyn. Prawne aspekty       

oznakowania CE / wykład (mgr inż. Maciej Winkler Urząd Dozoru Technicznego Oddziału we Wrocławiu)  

12:45 – 14:30 (2h) -   Ocena ryzyka zawodowego / wykład (mgr Dawid Piekarski) 

12:45 – 16:00 (2h) -   Ocena ryzyka zawodowego / ćwiczenia (mgr Dawid Piekarski) 

 

 

Sobota: 12.03.2022 r. 

MS TEAMS 

  09:00 – 12:15 (4h)  – Medycyna sądowa / wykład 2h / 2h ćwiczenia (dr n. med. Jakub Trnka) 

12:45 – 16:00 (4h) - Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, 

świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, sądowe ustalenia / wykład 

(dr Andrzej Jabłoński SSO)  

  

Niedziela: 13.03.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h)  – Ochrona przeciwpożarowa. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / wykład (mł. 

bryg. w st. sp. mgr Mariusz Urbaniak) 

12:45 – 15:15 (3h) – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 

(komisja powypadkowa skład, kompetencje postępowanie powypadkowe, dokumentacja) / ćwiczenia 

(mgr Dawid Piekarski) 

 

Sobota: 19.03.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h)  –  Ochrona przeciwpożarowa. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe / wykład (mł. 

bryg. w st. sp. mgr Mariusz Urbaniak) 

12:45 – 15:15 (3h) – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / wykład               (dr 

Elżbieta Małkiewicz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

 

Niedziela: 20.03.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) – Zasady udzielania pomocy przedmedycznej / wykład (Tomasz Kutycki -   ratownik 

medyczny Centrum Ratownictwa we Wrocławiu) 

12:45 – 16:00 (4h) - Zasady udzielania pomocy przedmedycznej / ćwiczenia (Tomasz Kutycki - ratownik 

medyczny Centrum Ratownictwa we Wrocławiu) 
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Sobota: 9.04.2022 r. 

 MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska i innych organów oraz instytucji w 

zakresie związanym z ochroną środowiska i bhp / wykład (Mielnik-Giezek – główny specjalista/Adrianna 

Krzyżosiak-Milian – główny specjalista WIOŚ we Wrocławiu) 

11:30 – 13:45 (3h) – Kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska i innych organów oraz instytucji w 

zakresie związanym z ochroną środowiska i bhp / wykład (Mielnik-Giezek – główny specjalista/Adrianna 

Krzyżosiak-Milian – główny specjalista WIOŚ we Wrocławiu) 

 

Niedziela: 10.04.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / ćwiczenia (mgr 

Marzena Tkocz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

11:30 – 13:45 (3h) – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / ćwiczenia (mgr 

Marzena Tkocz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

14:15 – 16:30 (3h)  – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / ćwiczenia (mgr 

Marzena Tkocz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

 

Sobota: 23.04.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Techniczne bezpieczeństwo pracy / wykład (mgr inż. Rafał Osiński Urząd Dozoru 

Technicznego  - Dyrektor Oddziału we Wrocławiu) 

11:30 – 13:45 (3h) – Techniczne bezpieczeństwo pracy / wykład (mgr inż. Rafał Osiński Urząd Dozoru 

Technicznego  - Dyrektor Oddziału we Wrocławiu) 

Niedziela: 24.04.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / wykład               (dr 

Elżbieta Małkiewicz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

11:30 – 13:45 (3h) – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 

(komisja powypadkowa skład, kompetencje postępowanie powypadkowe, dokumentacja) / ćwiczenia 

(mgr Dawid Piekarski) 

14:15 – 16:30 (3h)  – Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy/ 

wykład (mgr Dawid Piekarski)  

          

Sobota: 7.05.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy edukacji dorosłych / wykład              (dr 

Elżbieta Małkiewicz Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr) 

11:30 – 13:45 (3h) – Zarządzanie bezpieczeństwem pracy / wykład (dr n. med. Katarzyna Broszko – 

Dziedzic) 

14:15 – 16:30 (3h)  – Zarządzanie bezpieczeństwem pracy / wykład (dr n. med. Katarzyna Broszko – 

Dziedzic) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

W celu zaliczenia semestru II należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, które 

zostaną uzupełnione przez wykładowców w systemie USOSweb.  

Słuchacz ma obowiązek weryfikacji zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do wykładowcy       

bądź kierownika studiów. 
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Egzamin  SP BHP - sobota: 28 maja 2022 g. 8:00.  

Egzamin dodatkowy odbędzie się w terminie do 30 września 2022r. i zostanie ogłoszony słuchaczom SP 

najpóźniej do 4 czerwca 2022r.  

Pytania egzaminacyjne zostaną przekazane słuchaczom SP najpóźniej do 15 marca 2022r. Egzamin odbędzie się 

w formie zdalnej przy wykorzystaniu aplikacji Teams, którego zasady zostaną określone w instrukcji przekazanej 

słuchaczom SP najpóźniej do 30 kwietnia 2022r.  

Przed terminem egzaminu zostanie zorganizowane w Teams, z odpowiednim wyprzedzeniem, spotkanie 

poświęcone omówieniu wszystkich spraw związanych z egzaminem. Komisja egzaminacyjna w czasie 

przeprowadzania egzaminu będzie przebywać na WPAE. 

 
 
 


