
POLITECHNIKA ŚLĄSKA 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

 
 

 
organizuje 

w roku akademickim 2021/2022 

 

28 edycję  

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

nadających kwalifikacje zawodowe starszego inspektora ds. 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

CELE I ZADANIA STUDIÓW 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dz. U. Nr 

246, poz. 2468).  

Ponadto zapewniamy możliwość potwierdzenia swoich kompetencji w zakresie: 

 certyfikacji personelu (Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP, Auditor 

Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP, Specjalista ds. Systemu Zarządzania 

BHP) w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla 

słuchaczy studiów podyplomowych 

 metodyki nauczania w kształceniu zawodowym – bezpieczeństwo i higiena pracy  w ramach kursu prowadzonego 

przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice. 

 kurs pierwszej pomocy Base Life Support 

Studia podyplomowe kwalifikowane przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zamierzających podjąć karierę 

zawodową w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz pracowników służb bhp którzy chcą otworzyć sobie ścieżkę 

kariery zawodowej.  

Koszt jednego semestru 1600 zł, opłaty trzeba wnieść do końca października za I semestr i do końca lutego za II semestr, 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

Studia realizowane są jako dwusemestralne od października do września i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia 

wykładowe i praktyczne odbywają się według planu w piątki od 16
30

 do 19
45

 i w soboty od 9
00

 do 14
00

. Oferujemy do wyboru dwie 

lokalizacje studiów: w Zabrzu ul. Roosevelta 26-28, lub w Katowicach ul. Sokolska 26. ( w przypadku ograniczeń prawnych – zdalnie). 

 

Informacji udziela: 

Wydział Organizacji i Zarządzania 

ul. Roosevelta 26-28, 41–800 Zabrze 

Sekretariat Studiów Podyplomowych 

Bud. A pok. 108, tel. 32277 7417; 322777305 

 email: jolanta.marciniak@polsl.pl   

anna.bartlomiejczyk@polsl.pl   

tel. 503 179 360  

email: zbigniew.zurakowski@op.pl 

   https://rekrutacja.polsl.pl/ 

  Rekrutacja przez System  

  Obsługi Rekrutacji: SOREK  

  na stronie www.polsl.pl    

  zakładka: kandydat https://rekrutacja.polsl.pl/ 

 
 

Potwierdź swoją wiedzę i umiejętności certyfikatem 
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