
FILA W WARSZAWIE  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na 

kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zdobycie uprawnień do pracy w tych strukturach jest 

szansą na rozpoczęcie interesującej kariery i podjęcie nowych wyzwań zawodowych. 

 

CEL 
Głównym celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest wyposażenie 

słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności związane z: rozpoznawaniem, ocenianiem i 

kontrolowaniem zagrożeń występujących w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i 

wyposażaniu miejsc pracy oraz zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. 

 

KORZYŚCI 
Program studiów uwzględnia najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami 

aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 

września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz 

Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. oraz 29 czerwca 2005 r. zmieniających 

rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz 

Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).   

PRAKTYCZNY CHARAKTER STUDIÓW 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są 

w zakresie oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej i chorób 

zawodowych. 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zdobędzie solidną wiedzę 

teoretyczną z zakresu funkcjonowania służby BHP oraz praktyczną przekazywaną przez Inspektorów 

BHP.  

Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz 

rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, doradzania w projektowaniu i 

wyposażeniu miejsc pracy. 

Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowisk: inspektora, specjalisty oraz 

głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z 

zakresu BHP.   

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW  

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach oraz zaliczenie egzaminu 

weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy. 

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

Liczba godzin dydaktycznych: 190  

 



 

Liczba godzin dydaktycznych: 190 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

Studia trwają dwa semestry.  

Liczba zjazdów: 9 
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I. 

Moduł: Podstawy prawa 20 20 6 

1. Prawo pracy 10 10 - 

2. Prawna ochrona pracy 8 8 - 

3. Profilaktyczna ochrona zdrowia 2 2 - 

II. 

Moduł: Kompetencje personalne i społeczne 15 23 5 

1. Organizacja i metodyka szkoleń 8 8 - 

2. Psychologiczne problemy człowieka w środowisku 

pracy 

4 6 - 

3. Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa pracy 2 6 - 

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna 1 3  

III. Moduł: Organizacja służby BHP 4 4 1 

IV. Moduł: Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem 

pracy 

6 10 2 

V. 

  Moduł: Zagrożenia występujące w środowisku pracy 28 8 7 

1. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe 4 - - 

2. Zagrożenia wypadkowe 4 8 - 

3. Szkodliwe czynniki chemiczne 4 - - 

4. Zagrożenia w transporcie 4 - - 

5. Zagrożenia elektryczne i mikroklimat 8 - - 

6. Oświetlenie pomieszczeń 4 - - 

VI. 

Moduł: Wymagania i ocena zgodności środków 

ochrony indywidualnej oraz maszyn i urządzeń. 
8 6 2 

1. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 6 4 - 

2. Ocena zgodności maszyn i urządzeń 2 2 - 

VII. Moduł: Ergonomia 8 16 3 

VIII

. 

Moduł: Egzamin końcowy - 14 4 

Razem : 89 101 30 



Innowacyjna struktura studiów – 50/50 unikatowe połączenie elastyczności i komfortu zajęć 

synchronicznych  z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie  

FILII W WARSZAWIE 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Twarda 14/16 , 00-824 Warszawa 

Wybrane zajęcia w semestrze zajęcia będą realizowane e-learningowo na platformie z 

elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń. 

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: 

 Piątek: 16.00-19.15 

 Sobota: 8.50-.15.35 

 Niedziela ; 8.50-15.35 

KADRA 

Kadrę stanowią doświadczeni praktycy, na co dzień zajmujący się pracą jako inspektorzy 

BHP, ale równocześnie doświadczeni dydaktycy na stałe współpracujący z Uczelnią. Są 

wśród nich: 

 

Koordynator kierunku:  mgr inż.  Włodzimierz Biaduń  

Prof. WSEI dr Mariusz Paździor  

mgr inż. Krzysztof Goldman 

st. bryg. mgr inż. Józef Klajda 

mgr inż. Artur Kornas 

dr hab.  Anna Rakowska, Prof. UMCS 

dr Małgorzata Artymiak  

lek. med. Marek Wójtowicz  

mgr Marzena Zagórska Komorowska  

. 

 

ZASADY NABORU  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Rekrutacja trwa do 30 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to 

październik 2022 roku.* 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych 

 wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny w CSP 

 wypełnione podanie o przyjęciu na studia 



 dwa zdjęcia 

 dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie 

zostać uruchomiona.  

 

OPŁATY ZA STUDIA  

Opłata rekrutacyjna: 100 zł 

Cena: 3600 zł – możliwość płatności w dwóch ratach semestralnych po 1800 zł każda lub w  

sześciu ratach miesięcznych po 670 zł 

Cena ze zniżką dla absolwentów WSEI i z bonifikatą rodzinną: 3240 zł * – możliwość 

płatności w dwóch ratach semestralnych po 1620 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych 

po 610 zł 

Cena ze zniżką dla studentów i zakładów pracy: 3060 zł * – możliwość płatności w dwóch 

ratach semestralnych po 1530 zł każda lub w sześciu ratach miesięcznych po 580 zł 

 

Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 3420 zł * 

 

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne 

dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

KONTO BANKOWE 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 

Centrum Studiów Podyplomowych 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin 

Nr. konta: 73 1140 1094 0000 2027 6900 1081 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów 

Faktury  

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Kwesturą pokój 110 

(I Piętro) Tel. 81 749-32-08 


