
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Przedmiot: System ochrony pracy w Polsce i UE – regulacje prawne 

Profil kształcenia praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
- - - - 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
- 12 - - 

WYKŁADOWCA 

 

 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem zajęć jest przekazanie wiadomości związanych z ochroną pracy oraz nabycie umiejętności 

umożliwiających ich wykorzystanie w praktyce stosowania prawa.  Zaprezentowanie wybranych 

przepisów, dorobku nauki  oraz orzecznictwa sądowego w zakresie ochrony pracy. 

Efekt kierunkowy 

Odniesienie do 

efektów uczenia się 

zgodnie z PRK 

Opis efektów uczenia się 
Sposób weryfikacji efektu uczenia 

się 

Wiedza 

ZIP_W08 

 
P7U_W 

Student potrafi nazwać i zdefiniować 

na odpowiednim poziomie ogólności 

podstawowe pojęcia, kategorie i 

instytucje w celu stworzenia ogólnego 

systemu wiedzy o systemie ochrony 

pracy w Polsce i UE.   

Zna podstawowe gałęzie prawa oraz 

rodzaje aktów prawnych, 

Sprawdzian wiedzy (quiz) 

ZIP_W08 

 
P7U_W 

Potrafi zidentyfikować i wyjaśnić 

najważniejsze procesy i zasady 

związane z ochroną pracy.                     

Sprawdzian wiedzy (qiuz) 

  Umiejętności 

ZIP _U05 

ZIP _U10 
P7U_U 

Potrafi stosować przepisy prawa pracy 

oraz dokonywać ich wykładni,  

Wskazuje na przyczyny wybranych 

zjawisk  i procesów w obszarze 

tworzenia i stosowania norm ochrony 

pracy  oraz w podstawowym zakresie 

przewiduje ich skutki oraz 

kształtowanie w przyszłości. 

Sprawdzian wiedzy (quiz), studium 

przypadku, dyskusja 

ZIP _U05 

 
P7U_U 

Rozumie metodykę wykładni i 

stosowania prawa, potrafi dokonać 

analizy charakteru poszczególnych 

przepisów prawa. 

Sprawdzian wiedzy, studium 

przypadku, metoda kazusowa, 



    

  Kompetencje społeczne 

ZU_K03 P7U_K 

Student ma świadomość znaczenia 

jakości prawa, w szczególności  prawa 

pracy dla funkcjonowania 

społeczeństwa.   

Jest świadomy odpowiedzialności  za 

naruszanie porządku prawnego 

Sprawdzian wiedzy, studium 

przypadku, metoda kazusowa 

dyskusja 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS: 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 12 

przygotowanie do ćwiczeń = 10 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia = 20 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (określ jakie) = 6 analiza literatury zalecanej przez 

prowadzącego 

RAZEM:2 

Liczba punktów  ECTS:50 

w tym w ramach zajęć praktycznych:2 

 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Wiedza z zakresu podstaw prawa 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej: platforma MS Teams 

1. System prawny ochrony pracy w Polsce oraz  wybranych krajach UE 

2. System organizacyjny ochrony pracy w Polsce  

3. Warunki wykonywania pracy oraz nadzór nad nimi  

4. Państwowy nadzór nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego) 

5. Społeczny nadzór nad warunkami wykonywania pracy 

6. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (rola, znaczenie, zadania) 

7. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. L. Florek, Prawo pracy, wydanie 19, C.H. Beck, Warszawa 2019 

2. A. M . Świątkowski, Kodeks pracy: komentarz, wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 

2018 r. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Wyka T., Mielczarek M., Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, 

2017 

2. Musiała A., Prawo ochrony pracy a dobra osobiste pracownika, 2017 

3. Komentarze do Kodeksu pracy, dowolne wydania.  

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Metody problemowe (metoda przypadków, analiza tekstów prawnych, dyskusja ). 

Pytania problemowe oraz kazusy służące weryfikacji poziomu aktywności studentów odnoszą się 

zarówno do teorii jak i praktyki, co pozwala sprawdzić zarówno wiedzę, umiejętności i w odpowiednim 

zakresie kompetencje społeczne 

W formie e-learning: 

POMOCE NAUKOWE Teksty aktów prawnych, prezentacja multimedialna. 

PROJEKT 

(o ile jest realizowany 

 



w ramach modułu 

zajęć) 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

 

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie oceny aktywności studentów oraz przygotowanej przez 

studentów pracy zaliczeniowej na zadany temat. 

Zaliczenie z oceną 

 

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 


