
WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PROGRAM
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
MENEDŻER BHP W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć Liczba godzin

1. Prawo pracy

Źródła i zasady prawa pracy w Unii Europejskiej.
Stosunek pracy. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Odpowiedzialność porządkowa 
pracowników. Czas pracy. Uprawnienia rodzicielskie 
i młodocianych.

12

2. Regulacje prawne 
z zakresu BHP

Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy. Regulacje prawne w służbach mundurowych. 
Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP. Służba BHP i społeczna 
inspekcja pracy. Kontrole warunków pracy. Wypadki przy pracy oraz świadczenia z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zakres i tryb działania Państwowej Inspekcji 
Pracy. Zakres i tryb działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze. Zagrożenia i praca w szczególnych warunkach. Świadczenia z 
tytułu szkodliwych warunków pracy. Badania i certyfikacja wyrobów pod względem spełnienia 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

36

3.
Psychofizyczne 
właściwości 
człowieka

Wywieranie wpływu na ludzi - budowanie skuteczności managerskiej. Człowiek w miejscu 
pracy - osobowość i emocje. Energetyczny aspekt pracy - czynniki anatomiczne i 
fizjologiczne. Regulacyjny aspekt pracy - psychologiczne uwarunkowania.

12

4.
Ergonomia w 
kształtowaniu 
warunków pracy

Ergonomia - podstawowe pojęcia i definicje. Elementy informacyjne 
i sterownicze. Organizacja stanowisk pracy.
Organizacja pracy stanowiska z komputerem.
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5.
Czynniki szkodliwe 
i niebezpieczne w 
środowisku pracy

Zagrożenia substancjami toksycznymi. Zagrożenia substancjami drażniącymi
i uczulającymi. Zagrożenia substancjami rakotwórczymi. Zagrożenia pyłami przemysłowymi. 
Czynniki mutagenne i teratogenne. Szkodliwe czynniki biologiczne. Promieniowanie 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (radiofale, mikrofale). Promieniowanie laserowe. 
Promieniowanie jonizujące
(a, b, g). Aerozole w środowisku pracy. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy związane z 
hałasem i wibracją. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy związane z oświetleniem. 
Mikroklimat środowiska pracy. Zagrożenia elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi i 
luźnymi. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych. 
Zagrożenia związane
z przemieszczaniem się ludzi. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
prac spawalniczych.
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6.
Wymagania BHP 
dotyczące budynków 
i pomieszczeń pracy

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków oraz pomieszczeń pracy . 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych. 
Zasady BHP podczas wykonywania robót budowlano-remontowych, rozbiórkowych i 
ziemnych.
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7.

Zagrożenia 
i zasady bezpiecznej 
pracy 
w systemach 
logistycznych

Technika w logistycznych systemach transportu i magazynowania. Zagrożenia związane z 
procesami logistycznymi. Zasady BHP w procesach składowania. Zasady BHP podczas 
eksploatacji urządzeń magazynowych. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach 
podlegających Dozorowi Technicznemu. Zasady bezpiecznej eksploatacji środków transportu. 
Zasady bezpiecznej eksploatacji środków transportu technologicznego. Zasady bezpiecznej 
eksploatacji urządzeń pomocniczych. Zagadnienia BHP związane z przemieszczaniem i 
składowaniem materiałów niebezpiecznych. Wpływ warunków przechowalniczych na 
bezpieczeństwo pracy. Zagrożenia związane z logistyką odpadów. Czas pracy kierowców 
krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.
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*studia z modułem ochrony ppoż.

8.

Organizacja 
i metodyka szkoleń w 
zakresie BHP

Organizacja szkoleń w zakresie BHP. Dokumentacja prowadzona przez inspektora BHP. 
Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 12

9. Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe Bezpieczeństwo i elementy zarządzania bezpieczeństwem 
w systemach logistycznych. Ocena ryzyka zawodowego w procesie zarządzania. 
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Ekonomiczne aspekty 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
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10. Profilaktyka lekarska

Pierwsza pomoc powypadkowa Profilaktyczne badania lekarskie w zakładzie pracy.
Orzecznictwo lekarskie. Sposoby udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków. Sposoby 
udzielania pierwszej pomocy przy złamaniach oraz przy oparzeniach i porażeniu prądem 
elektrycznym a także przy zatruciach
i omdleniach. Sztuczne oddychanie i masaż serca.
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11. Ochrona przeciw
pożarowa

Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej. Przeciwpożarowe wymagania budowlane i 
drogi pożarowe. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i 
urządzeń technologicznych. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w_wodę. Podstawowe pojęcia 
dotyczące spalania i pożarów. Urządzenia przeciwpożarowe. Środki gaśnicze. Gaśnice. 
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Prowadzenia kontroli spełniania wymagań 
ochrony przeciwpożarowej. Zapobieganie awariom przemysłowym. Zasady organizacji 
i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Metodyka prowadzenia szkoleń. Ustalanie 
przyczyn i okoliczności powstania pożarów. Wykorzystanie informatyki w pozyskiwaniu 
informacji z zakresu ppoż. Warunki ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy /pokaz/.

76* lub 12

12. Ochrona środowiska 
i ekologistyka

Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. Społeczne i polityczne aspekty 
ochrony środowiska. Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska. Prawne 
podstawy ochrony środowiska. Ekologistyka - istota i cele. Monitoring środowiska.
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13.
Praktyka 
systemowego 
zarządzania

Wdrażanie norm ISO. BHP w systemach zarządzaniach jakością. 4

14.
System zarządzania 
bezpieczeństwem 
pracy

System zarządzania BHP i wymagania odnośnie jego elementów. Wprowadzanie i 
eksploatacja SZBHP. Zasady przeprowadzania auditu SZBHP. 12

15. Higiena pracy Higiena - podstawowe definicje. Higiena środowiska pracy. Higiena pracy umysłowej. Higiena 
pracy fizycznej. 4

16. Praca dyplomowa Seminarium dyplomowe 2

RAZEM 201 lub 265*
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