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METODYKA OCENY RYZYKA. 
 

Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu odnośnie oceny ryzyka zawodowego. Szkolenie 

przeznaczone jest dla pracodawców,  pracowników służby BHP, uczestników zespołów do oceny 

ryzyka zawodowego, przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy. 

 

Cel szkolenia: 
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania zagrożeń ich oceny, metod szacowania 

ryzyka, dokumentowania ryzyka zawodowego oraz praktycznego wykorzystania oceny ryzyka w 

działaniach biznesowych firmy. Szkolenie niezbędne do wykonania oceny ryzyka zawodowego w 

firmie.  

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. 

 

Program szkolenia: 

 Identyfikacja zagrożeń 

 Aktualne wymagania polskiego prawa pracy związane z oceną ryzyka zawodowego; 

 Polska Norma PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ogólne wytyczne do 

oceny ryzyka zawodowego;  

 Ćwiczenie tematyczne – identyfikacja zagrożeń 

 Wymagania prawne w zakresie oceny ryzyka 

 Ocena ryzyka 

 Metody szacowania i oceny ryzyka  

 Ćwiczenie tematyczne – przykładowe analiza ryzyka 

 Działania korekcyjne i korygujące 

 Poziomy ryzyka   

 Przyczyny i kontrola strat 

 Dokumentowanie oceny ryzyka  

 

Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Omawianie przykładów, przegląd możliwych metod, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem 

zaproponowanych narzędzi. 

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie jest  zorganizowane w formie wykładu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki 

dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z 

długoletnią praktyką. 
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Czas trwania kursu i jego termin: 
Planowany czas trwania kursu to 8 godzin. 

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 

szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu 

i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

Wymagania dla uczestników kursu: 
Brak – szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych. Największa efektywność szkolenia 

występuje, kiedy w szkoleniu uczestniczą wszyscy pracownicy grupy oceniającej ryzyko zawodowe. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 

 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 250 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


