
Zakres praktyk dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509  
 

Praktyka zawodowa powinna się odbyć w III semestrze (160h): 

 

PKZ(Z.d)(12)14 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej pod kątem oceny 
zagrożeń związanych z ich eksploatacją; 

PKZ(Z.d)(12)15 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz 
aparatury chemicznej stosowanych na określonych stanowiskach pracy; 

PKZ(Z.d)(12)16 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
elektrycznych oraz aparatury chemicznej stosowanych na określonych stanowiskach pracy; 

PKZ(Z.d)(12)17 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych 
oraz aparatury chemicznej stosowanych na określonych stanowiskach pracy; 

PKZ(Z.d)(13)4 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych; 

PKZ(Z.d)(13)5 zidentyfikować zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych; 

PKZ(Z.d)(13)6 przeprowadzić analizę i ocenę zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych; 

PKZ(Z.d)(13)7 podjąć działania mające na celu eliminację zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych; 

PKZ(Z.d)(13)8 wskazać sposoby eliminowania zagrożeń wynikających z prowadzenia prac budowlanych i transportowych; 

Z.13.1(4)7 dokonać przeglądu obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy;  

Z.13.1(4)5 dokonać analizy danych uzyskanych podczas przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności 
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Z.13.1(4)6 opracować na podstawie analizy danych, uzyskanych podczas przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy wnioski 
prewencyjne i zalecenia; 

 

Z.13.1(4)8 wydać opinię pokontrolną z przeprowadzonego przeglądu obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy, pod względem ich 
zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Z.13.1(6)8 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

Z.13.1(6)9 przeprowadzić analizę danych uzyskanych w wyniku kontroli maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  

Z.13.1(6)7 przygotować raport z przeprowadzonej kontroli maszyn 
i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie; 



PKZ(Z.d)(12)14 przeprowadzić kontrolę maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej pod kątem oceny 
zagrożeń związanych z ich eksploatacją; 

Z.13.1(7)2 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału środków ochrony indywidualnej z wytycznymi przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Z.13.1(7)3 sprawdzić prawidłowość i częstotliwość przydziału odzieży i obuwia roboczego z wytycznymi przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Z.13.3(4)7 przeprowadzić pomiary środowiskowe czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 

Z.13.3(4)8 przeprowadzić pomiary czynników uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 

Z.13.3(4)6 zinterpretować wyniki badań i pomiarów czynników środowiska pracy 

Z.13.3(4)4 ocenić na podstawie badań wprowadzane do stosowania w zakładzie pracy substancje materiały i procesy technologiczne pod 
kątem ich szkodliwości dla zdrowia i zagrożeń wypadkowych; 

Z.13.3(5)1 ocenić poziom ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki niebezpieczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne 
i psychofizyczne występujące w środowisku pracy; 

Z.13.3(5)2 określić sposoby ograniczenia i eliminowania, czynników niebezpiecznych, chemicznych, fizycznych, biologicznych 
i psychofizycznych występujących w środowisku pracy; 

Z.13.3(5)3 ocenić ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy; 

Z.13.3(5)4 opracować dokumentację oceny ryzyka na stanowisku pracy; 

Z.13.4(3)1 zbadać okoliczności wypadku przy pracy; 

Z.13.4(3)2 ustalić przyczyny wypadku przy pracy; 

Z.13.4(4)2 skompletować dokumentację powypadkową; 

Z.13.4(4)3 sporządzić protokół powypadkowy dla określonego wypadku przy pracy. 

 

Planowane zadania 

Wypadek przy pracy i procedury postępowania. 

W oparciu o zainscenizowany w przedsiębiorstwie wypadek przy pracy w sposób zgodny z procedurami 
prawnymi, udokumentuj miejsce zdarzenia wypadkowego, przeprowadź przesłuchanie poszkodowanego i 
świadka wypadku. Sporządź protokół przesłuchania i opracuj dokumenty wypadku przy pracy. Wypełnij protokół 
powypadkowy. Sporządź dokumentację wypadku wykorzystując narzędzia ICT.  
Zadanie wykonują uczniowie indywidualnie. Podsumowaniem wykonania ćwiczenia powinna być dyskusja 

dotycząca planowania wykonania zadania. 


