
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   BHP, ergonomia 

Nazwa w języku angielskim:   Safety at Work and Ergonomics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
przepisami kodeksu pracy dotyczącymi obowiązków 
pracodawcy oraz praw i obowiązków pracownika w 
zakresie bhp w miejscu pracy, czynnikami oraz procesami 
pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia 
lub życia pracowników. Zapoznanie słuchaczy z 
ergonomią jako nauką, która ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa i wygody człowieka w miejscu pracy, a 
także zwiększenia produktywności, przez jak najlepsze 
dopasowanie narzędzi i warunków środowiska do 
możliwości i potrzeb człowieka. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

Zna i rozumie terminologię dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ergonomii. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni 

oraz w miejscu pracy, a także procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych. 
K_W02, K_W10 

W_02 

Zna i rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane 

oddziaływaniem czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych w 

środowisku pracy. 
K_W10, K_W16,  

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi ocenić sytuacje i zjawiska wpływające na poziom bezpieczeństwa 

pracownika w środowisku pracy. Umie planować zabiegi ochrony roślin z 

uwzględnieniem zasad BHP. 
K-U14, K_U16 

U_02 Potrafi zastosować zasady BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ergonomii 

pracy, prawidłowo identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia w środowisku 

pracy, jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i 

współpracowników oraz reagowania w stanach zagrożenia. 

K_K01, K_K02, 
K_K05 

Forma i typy zajęć:  wykład: 15 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia niestacjonarne 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy prawne ochrony pracy. Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy. Obowiązki pracodawcy w 
zakresie ochrony pracy. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie ochrony pracy. Wypadki, choroby 
zawodowe, Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych.  Materialne środowisko pracy - zagrożenia: 
czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi, mikroklimatem. Zasady BHP w produkcji rolniczej. 
Ocena ryzyka zawodowego.  Historia i rozwój ergonomii. Zadania ergonomii. Ergonomiczna ocena 
materialnego środowiska pracy. Układ człowiek – stanowisko pracy. Ergonomiczne kształtowanie stanowiska 
pracy, pozycja robocza. Ocena komputerowego stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Ochrona 
przeciwpożarowa, postępowanie w przypadku pożaru, używanie podręcznego sprzętu gaśniczego. Typowe 
urazy- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 

Literatura podstawowa: 

1. Koradecka D., 2008. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
2. Skowrón J, Zapór L., Pośniak M., Szewczyńska M., Lisowski A., 2008. Czynniki chemiczne w środowisku 

pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
3. Mikulski R., 1999. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Centralny Instytut Ochrony 

Pracy. Warszawa.  
4. Bugajska J. [i in.], 2001. Ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
5. U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) 

Literatura dodatkowa: 

1. Augustyńskiej D., Pośniak M. (red.), 2008. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 
2010. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

2. Knapik S., 1996. Ergonomia i ochrona pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków. 
3. Kamieńska-Żyła M., 2000. Ergonomia stanowiska komputerowego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-

Dydaktyczne, Kraków. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian pisemny / testowy (W_01, W_02);  aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 15,3 punktu ze sprawdzianu 
2. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5,1 pkt. 

 
Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
1. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
2. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 

Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu do zakończenia zajęć w semestrze. 



 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 8 godz. 

Udział w konsultacjach 2 godz. 5 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 4 godz. 6 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego 4 godz. 6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


