
 

Treści zakresu tematycznego: „Ryzyko zawodowe”  

 

Minimalna liczba godzin wykładowych: 6 

 

 Pojęcie ryzyka zawodowego, pojecie oceny ryzyka zawodowego, cele oceny ryzyka 

zawodowego 

 Wymagania prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego (ocena, dokumentowanie, 

informowanie, konsultacje, działania wynikające z oceny) 

 Podstawowe zasady organizowania oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie 

(łącznie z informacjami, kto może przeprowadzać ocenę) 

 Przebieg oceny ryzyka zawodowego, a w szczególności: zbieranie informacji, 

identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka zawodowego, wyznaczanie 

dopuszczalności ryzyka zawodowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wymagania prawa jako kryteria oceny ryzyka zawodowego) 

 Podstawowe zagrożenia na stanowiskach pracy i zasady oceny związanego z nimi 

ryzyka zawodowego 

 Zasady dokumentowania oceny ryzyka zawodowego i informowania o tym ryzyku w 

zakładzie pracy  

 Ćwiczenie: ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy 

 

 

Wzór konspektu tematycznego (do wypełnienia)  

 

1. Informacje podstawowe 

 

 

Temat szkolenia 

 

Ryzyko zawodowe  

Przeznaczony dla 

 

………………… 

Czas realizacji 

 

…………………….. 

 

Poziom wiedzy 

początkowej 

………………. 

 

Środki  dydaktyczne ………………………. 

 

Cele szkolenia Po zapoznaniu się z problematyką zawartą w module 



 uczestnik szkolenia powinien: 

 wiedzieć, co to jest ryzyko zawodowe i jakie są cele 

jego oceny 

 znać wymagania prawa dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego   

 znać zasady oceny ryzyka zawodowego………. 

 ………………………… 

Program szkolenia 

 

1. Pojęcie ryzyka zawodowego, pojecie oceny ryzyka 

zawodowego 

2. Wymagania prawa dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego 

3. …………………………………………. 

Literatura 

 

 PN-N-18002:2003 Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania 

 ILO-OHS 2001 „Wytyczne do systemów zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy”, CIOP 2001 

 …………………………………… 

 



 

2. Konspekt  szkolenia  

 

Lp. Punkt programu Przedstawiane zagadnienia  Metody Czas 

realizacji 

Środki 

dydaktyczne 

1.  Pojęcie ryzyka zawodowego, 

pojecie oceny ryzyka 

zawodowego 

Definicja ryzyka zawodowego wg prawa i 

wytycznych MOP (ILO-OSH-20010 

Definicja ryzyka zawodowego. 

Wyjaśnienie definicji 

Wykład 

Dyskusja ze 

słuchaczami 

15 min foliogramy 

2.  …………………………………. ………………………… …………………   

3.       

4.       

5.       

6.  Ćwiczenia w zakresie oceny 

ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy 

 Ćwiczenia 

warsztatowe 

  

 

 

3. Ćwiczenia 

opis ćwiczenia: ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy 

  

4. Prezentacja (załączyć) 


