
  

        

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

Harmonogram zajęć 

Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  

rok akademicki 2022/23, semestr I 

zajęcia prowadzone zdalnie poprzez MS Teams 

 
 

Środa : 23.11.2022 r. 

MS TEAMS 

18:00 – Omówienie spraw organizacyjnych/przedstawienie wykładowców (prof. dr hab. 

Karol Kiczka – kierownik Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, mgr 

Dawid Piekarski – zastępca kierownika Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy) 

 
Sobota: 26.11.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 09:45  (1h) – Nadzór państwowy nad warunkami pracy / wykład (prof. dr  hab. Karol 

Kiczka) 

10:00 – 13:00 (3h) – Nadzór państwowy nad warunkami pracy / wykład (mgr Łukasz Paroń PIP) 

13:30 – 15:45 – (3h) – Prawo pracy (obowiązki pracodawcy, społeczna inspekcja pracy,    

współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi, ochrona wynagrodzenia) / wykład (mgr 

Jarosław Błaszczak SSA) 

 

Niedziela: 27.11.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 10:30 (2h) –   Nadzór państwowy nad warunkami pracy / wykład (mgr Łukasz Paroń PIP) 

10:45 – 13:45 (3h) – Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku 

pracy(czynniki   rakotwórcze w środowisku pracy. Czynniki biologiczne w środowisku 

pracy)  / wykład  (mgr inż. Małgorzata Budzyńska)  

14:15 – 15:45 (2h) – Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy (czynniki 

rakotwórcze w środowisku pracy. Czynniki biologiczne w środowisku pracy)   / wykład (mgr inż. 

Małgorzata Budzyńska) 

 
Sobota: 3.12.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) – Prawna ochrona pracy (ochrona rodzicielstwa, ochrona dzieci, 

ochrona   kobiet) / wykład (dr hab. Agnieszka Górnicz – Mulcahy) 

12:45 – 16:00 (4h) Środki ochrony indywidualnej / wykład (mgr Dawid Piekarski) 

 
Niedziela: 4.12.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Zadania i metody pracy służb bhp / wykład (mgr Dawid Piekarski) 

11:30 – 13:45 (3h) – Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku 

pracy(czynniki   rakotwórcze w środowisku pracy. Czynniki biologiczne w środowisku 

pracy)  / wykład  (mgr inż. Małgorzata Budzyńska)  

14:15 – 15:45 (2h)  – Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy 

(czynniki rakotwórcze w środowisku pracy. Czynniki biologiczne w środowisku pracy)   / wykład 

(mgr inż. Małgorzata Budzyńska) 



 

Sobota: 10.12.2022 r. 

MS TEAMS 

08:00 – 11:00 (4h) –  Prawo pracy / wykład (dr Andrzej Jabłoński SSO) 

11:15 – 14:15 (4h) – Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy / wykład  

(doc. dr Alina Czapiga) 

 

Niedziela: 11.12.2022 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) - Prawo pracy (obowiązki pracodawcy, społeczna inspekcja pracy,    

współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi, ochrona wynagrodzenia) / wykład 

(mgr Jarosław Błaszczak SSA) 

12:45 – 14:15 (2h) –   Prawo pracy (karnoprawna ochrona w bhp) / wykład (mgr Barbara 

Serafinowska) 

14:30 – 17:30 (4h) –  Prawo pracy / wykład (dr Andrzej Jabłoński SSO) 

 

Sobota: 14.01.2023 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) - Wymogi policyjne i reglamentacyjne w gospodarce (oferty, certyfikaty, )/ 

wykład (prof. dr hab. Tadeusz Kocowski) 

12:45 – 15:15 (3h)  - Prawo pracy (obowiązki pracodawcy, społeczna inspekcja pracy, 

współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi, ochrona wynagrodzenia) / wykład (mgr 

Jarosław Błaszczak SSA) 

15:15 – 18:30  (4h) – Prawo pracy / wykład (dr Andrzej Jabłoński SSO) 

 

Niedziela: 15.01.2023 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 11:15 (3h) – Ergonomia w procesie pracy / wykład (mgr Dawid Piekarski) 

11:30 – 13:45 (3h) - Zadania i metody pracy służb bhp / wykład (mgr Dawid Piekarski)  

14:15 – 17:15 (4h)  – Prawo pracy(sprawy kadrowe, prowadzenie akt osobowych) / wykład    

(mgr Czesław Janusiak) 

 
 

Sobota: 28.01.2023 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) - Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe oraz dyrektywy Unii   

Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pracy / wykład (dr hab. Artur Tomanek)   
12:45 – 15:15 (3h) – Ergonomia w procesie pracy / wykład (mgr Barbara Serafinowska) 

 

Niedziela: 29.01.2023 r. 

MS TEAMS 

09:00 – 12:15 (4h) -  Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy  

(czynniki   chemiczne w środowisku pracy) (dr hab. Jolanta Ejfler, prof.) 

12:45 – 15:15 (3h)   -   ADR. Transport substancji niebezpiecznych / wykład (mgr inż. Robert 

Jedynak) 

15:30– 17:45 (3h) - ADR. Transport substancji niebezpiecznych / wykład (mgr inż. Robert 

Jedynak) 

 

  
W celu zaliczenia semestru I 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. 


