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• dlaczego program „Kultura Bezpieczeństwa”

• założenia programu, cele i realizacja

• prezentacja materiału dydaktycznego

• konkurs plastyczny, konkurs wiedzy poznaj swoje 

prawa w pracy 

• szkolenie - zmiany dotyczące umów terminowych. 

Wybrane zagadnienia dotyczące pracy 

przymusowej oraz handlu ludźmi

http://www.ciop.pl/7142.html
http://www.ciop.pl/7142.html


PIERWSZA PRACA - ZAGROŻENIA

Osoby z krótkim stażem ulegają wypadkom znacznie częściej niż
bardziej doświadczeni pracownicy.

Jedna trzecia poszkodowanych ma staż pracy krótszy niż rok.

Jedna czwarta nie ukończyła 30. roku życia.

Wśród osób, które uległy wypadkom ciężkim lub śmiertelnym
w ciągu pierwszego roku pracy w zakładzie pracy, przeszło 70%
stanowiły osoby do 25 roku życia.

Młodzi ulegają wypadkom!!!



OSOBA , KTÓRA ROZPOCZYNA PRACĘ

ma poczucie niepewności, 

wkracza w nowe, obce warunki i środowisko pracy,  

brak jej doświadczenia, przeszkolenia i wiedzy



Osoby młode, podejmujące pierwszą pracę nie 

posiadają często podstawowej wiedzy 

o przepisach prawa pracy: swoich 

uprawnieniach i obowiązkach, rodzajach 

umów, czasie pracy, urlopach itp. 

BEZPIECZNIE OD STARTU ! 



 brak pełnej wiedzy o swoich cechach 
charakteru i reakcji na stres

 brak doświadczenia i wiedzy na temat 
wykonywanej pracy oraz zagrożeń 

ZAGROŻENIA „MŁODEGO WIEKU”

 brak znajomości obowiązków pracodawcy czy 
własnych praw i obowiązków  



Pomóżmy przygotować się młodym do 

podjęcia pierwszej pracy – zdobyć wiedzę 

o prawach i obowiązkach, o tym jak pracować 

bezpiecznie i chronić swoje zdrowie!

DO CZEGO DĄŻYMY…



kształtowanie świadomości zagrożeń 

występujących w środowisku pracy wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów 

podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży

szkolnej i akademickiej z zakresu prawa pracy

w tym bezpiecznych warunków pracy

CELE PROGRAMU
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CELE PROGRAMU

 za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 

chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, która 

wkrótce aktywnie wkroczy na rynek pracy,

 pragniemy zainteresować młodzież szkolną problematyką 

kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy i jej 

popularyzacją w społeczeństwie,

 edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, 

kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych 

zachowań oraz informowanie młodzieży o różnorodnych 

aspektach prawnej ochrony ich pracy
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ADRESACI PROGRAMU 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

za pośrednictwem nauczycieli



Opracowanie i druk 

materiałów dla nauczycieli 

i informatora dla uczniów

OIP 

zapraszają 

nauczycieli

Szkolenie dla 

nauczycieli 

w OIP, przekazanie 

materiałów

Podczas lekcji 

nauczyciele przekazują 

wiedzę z zakresu prawa 

pracy i bhp

lekcja z udziałem 

eksperta PIP

PROGRAM EDUKACYJNY 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bydgoszcz.oip.pl/images/logo pip gole.gif&imgrefurl=http://www.bydgoszcz.oip.pl/strony/glowna1.htm&h=300&w=300&sz=5&tbnid=YlUz6eyz9b5LsM:&tbnh=111&tbnw=111&hl=pl&start=1&prev=/images?q=pa%C5%84stwowa+inspekcja+pracy+logo&svnum=10&hl=pl&lr=&rls=GGLR,GGLR:2005-40,GGLR:en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bydgoszcz.oip.pl/images/logo pip gole.gif&imgrefurl=http://www.bydgoszcz.oip.pl/strony/glowna1.htm&h=300&w=300&sz=5&tbnid=YlUz6eyz9b5LsM:&tbnh=111&tbnw=111&hl=pl&start=1&prev=/images?q=pa%C5%84stwowa+inspekcja+pracy+logo&svnum=10&hl=pl&lr=&rls=GGLR,GGLR:2005-40,GGLR:en
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REALIZACJA PROGRAMU

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli 

chętnych do uczestnictwa w programie 

„Kultura bezpieczeństwa” 

w roku szkolnym  2015/2016



• materiały pomocnicze dla nauczycieli 

dla szkół ponadgimnazjalnych 

pt. „Kultura bezpieczeństwa” 

(zawierające płytę CD)

• komiks pt. „Moja pierwsza praca”,

• „Prawo pracy – pierwsze kroki”

• płyta z filmami instruktażowymi bhp

CO DAJEMY…



„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”
Materiał edukacyjny dla szkół

IV etap edukacyjny: Szkoły ponadgimnazjalne

Moduły:

1. Prawna ochrona pracy – 6 godzin lekcyjnych 

2. Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy –
5 godzin lekcyjnych

3. Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy – 10 
godzin lekcyjnych

4. Bezpieczeństwo poza pracą – 4 godziny lekcyjne

5. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i 

wypadków – 3 godziny lekcyjne



• materiał edukacyjny powstał w Centralnym Instytucie 
Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym,

• autorem są nauczyciele, praca zbiorowa,

• materiał ma strukturę modułową, każdy moduł składa się:

1. karta modułu – cele edukacyjne, czas realizacji, jednostki 
tematyczne (tematy lekcji) , wykaz literatury;

2. karta poszczególnych jednostek tematycznych – temat 
i czas realizacji, pomoce dydaktyczne, plan zajęć, 
szczegółowy scenariusz zajęć, pytania kontrolne z 
odpowiedziami;

3. materiał źródłowy dla ucznia do każdej jednostki 
tematycznej z informacjami, ćwiczeniami, pytaniami;

4. slajdy, filmy i klipy filmowe na płycie CD
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„KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”
Materiał edukacyjny dla szkół



MATERIAŁY
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MATERIAŁY
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CO DAJEMY...

Zapewniamy możliwość korzystania 

z pomocy merytorycznej ekspertów PIP 

(inspektorów pracy, pracowników 

merytorycznych) przy przygotowaniu 

i prowadzeniu zajęć z młodzieżą 

(np. lekcje z udziałem eksperta PIP dla 

jednej lub kilku klas)



19

REALIZACJA PROGRAMU

Pisemne lub elektroniczne zgłoszenie przez 

nauczycieli udziału w programie 

„Kultura bezpieczeństwa” 

w roku szkolnym  2015/2016

www.lodz.pip.gov.pl
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REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH 

Rozpropagowanie wśród nauczycieli

w Państwa szkole

(np. wykorzystując radę pedagogiczną, 

szkolenia okresowe bhp) 

idei podejmowania z młodzieżą 

tematyki z zakresu bhp
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REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH 

 przeprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 

przez każdego nauczyciela uczestniczącego 

w programie co najmniej 2 lekcji dla uczniów 

z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa pracy 

na bazie przekazanego Państwu materiału 

edukacyjnego (do marca 2016 roku),

 przesłanie informacji i ankiety (do końca 

marca 2016 roku).

www.lodz.pip.gov.pl
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 w ramach prowadzenia przedmiotów

zawodowych,

 w czasie godzin dyrektorskich 

i wychowawczych

 w ramach przygotowania młodzieży 

do uczestnictwa w zajęciach praktycznych 

(pracownie, warsztaty, praktyki, itp.)

 podczas zajęć fakultatywnych dla uczniów

REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH 



PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY

+ indywidualne świadectwo 

uczestnictwa w programie 

dla nauczyciela 



07. 10. 2015 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 
IV EDYCJA 



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY – IV EDYCJA 

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu                     

zawodowym z terenu województwa łódzkiego,

 organizator konkursu – OIP Łódź,

 komisja konkursowa ustala zdobywców I, II i III 

miejsca,

 komisja może wyróżnić kolejnych 10 prac



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY – IV EDYCJA 

rozstrzygnięcie konkursu – do 23.10.2015 r., 

 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – uroczyste 
odsumowanie

 rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 23.10.2015 r.,

 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – uroczyste 

podsumowanie w listopadzie 2015 r. 

w Łodzi,

 laureaci i autorzy wyróżnionych prac zostaną 

powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu do dnia 

30.10.2015 r.,

 ogłoszenie wyników konkursu – www.lodz.pip.gov.pl 



• cel – popularyzowanie wiedzy dot. prawnej ochrony pracy 

w tym przepisów bhp 

• uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorących 

udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, 

laureaci etapu centralnego I – III miejsce mogą być 

zgłaszani ponownie po upływie 2 lat,

• Trzy etapy organizowane w ciągu jednego roku szkolnego: 

• szkolny (do 25.11.2015 r.)

• regionalny ( luty 2016 r)

• centralny (do 15.04.2016 r.)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” III EDYCJA



OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 

Etap szkolny:

• do 31.10.2015 r. zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji 

etapu szkolnego 

• do 25.11.2015 r. przeprowadzenie w szkołach konkursu 

(I etap),

• do 30.11.2015 r. przesłanie do OIP Łódź kart zgłoszenia 

uczestników etapu regionalnego, dwóch uczniów reprezentuje 

szkołę na etapie regionalnym, 

• pytania testowe – 25 pytań,

• baza (400) pytań dostępna na www.pip.gov.pl 

(zakładka prewencja i promocja)



Do udziału w rywalizacji jesienią 2014 r. przystąpiło 301 szkół 

ponadgimnazjalnych z całego kraju i 7975 uczniów. Od grudnia 2014 

r. do lutego 2015 r. 373 uczniów ze 192 szkół walczyło w etapach 

regionalnych, które wyłoniły po trzech najlepszych z każdego 

województwa. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 48 uczniów, 

którzy spotkali się 15 kwietnia w warszawskim Centrum Nauki 

Kopernik. Podczas finału każdy z uczestników musiał się zmierzyć z 

testem składającym się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej 

trudności. O ostatecznej kolejności na podium zdecydowała 

dogrywka.

WYNIKI II EDYCJI KONKURSU 
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



WYNIKI II EDYCJI KONKURSU 
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 

Klaudia Kulińska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim zajęła drugie miejsce



KULTURA BEZPIECZEŃSTWA – 2014/2015

247 nauczycieli (213/178/ 137/ 77/ 54/ 45)

 63 szkoły (53/40/ 43/ 25/ 22/ 26)

 6844 uczniów (7023/5463/ 4000/ 1939/ 1884/ 1888)



HARMONOGRAM 2015/2016

WAŻNE DATY 

07.10.2015– inauguracja programu

październik 2015 – marzec 2016 – realizacja –

minimum 2 godz. lekcyjne

do 30.11.2015 r. – informacja o planowanych 

konkursach

do 31.03.2016 r. – przesłanie do OIP „Informacji o 

realizacji programu” oraz „Ankiety”

czerwiec 2016 r. – podsumowanie programu, 

wręczenie zaświadczeń



33

Dziękuję Państwu 

za uwagę

Marta Boguszewska - marta.boguszewska@lodz.pip.gov.pl

Marek Kostrzewski - marek.kostrzewski@lodz.pip.gov.pl

Sekcja Prewencji i Promocji tel. (42) 635 12 34, 635 12 28


