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PROGRAM EDUKACYJNY 

 „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”  

DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

ROK SZKOLNY 2017/2018 



1.Wprowadzenie do programu „Kultura bezpieczeństwa”  

• dlaczego program „Kultura Bezpieczeństwa” 

• założenia programu, cele i realizacja 

• prezentacja materiału dydaktycznego 

• konkurs plastyczny, konkurs wiedzy poznaj swoje prawa w pracy  

 

2. Szkolenie  - „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”. 

 

PROGRAM EDUKACYJNY 



• 55 szkół ponadgimnazjalnych  przesłało sprawozdania  

(zaproszono 133, w szkoleniu wzięło udział 60) 

• 260 (250) nauczycieli (średnio 4,7 nauczyciela/szkołę)  

• 6601 (7637) uczniów (średnio 120 uczniów/szkołę) 

• 175 nauczycieli realizujących program przesłało ankiety 

 

JAK BYŁO W UBIEGŁYM ROKU 



Termin ten został po raz pierwszy użyty w dokumencie 
opracowanym po katastrofie w Czarnobylu, dla potrzeb 
bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Określony jako zespół 
ludzkich cech i postaw organizacji i ludzi jako całość, dla 
których naczelnym priorytetem jest bezpieczeństwo jądrowe.  

  

Wg Brytyjskiej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa HSC, 1993:  

Produkt indywidualnych i grupowych wartości, postaw, 
postrzegania, kompetencji i wzorów zachowań, które określają 
zaangażowanie oraz styl zarządzania bezpieczeństwem  
i zdrowiem organizacji. 

  

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 



Dane Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że ryzyko 
wystąpienia zdarzenia wypadkowego jest większe wśród 
pracowników o krótkim stażu pracy.  

Wg Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, wypadki nadal są 
główną przyczyną śmierci wśród dzieci oraz nastolatków, a ryzyko 
wypadku wśród młodych pracowników w wieku miedzy 18 a 24 
rokiem życia jest większe od przeciętnego o 1,4 razy 

 

DLACZEGO PROGRAM EDUKACYJNY 



PIERWSZA PRACA - ZAGROŻENIA 

Młodzi ulegają wypadkom!!! 

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. 



ma poczucie niepewności,  
 

nie zna własnych praw i obowiązków, obowiązków pracodawcy   
 

wkracza w nowe, obce warunki i środowisko pracy,   

brak jej wiedzy o pracy o związanych z nią zagrożeniach  

MŁODA OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA PRACĘ 



MŁODA OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA PRACĘ 

Osoby młode, podejmujące pierwszą pracę nie posiadają często 

podstawowej wiedzy o przepisach prawa pracy: swoich 

uprawnieniach i obowiązkach, rodzajach umów o pracę, 

różnicami między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, 

czasie pracy, wynagrodzeniu za pracę, urlopach itp.  



CZĘŚCIEJ NIŻ INNI MOŻE… 

…narazić na niebezpieczeństwo wypadku  

siebie 

współpracowników 

osoby postronne 



Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy 
odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku 
bezpiecznego wykonywania pracy.  

 

Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je 
jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy 
podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania 
kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.  

DLACZEGO PROGRAM EDUKACYJNY 



kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych 
występujących w środowisku pracy 

podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy  
z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy  

CELE PROGRAMU 

popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem 
prawa pracy  



 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, 

 edukujemy młodzież w dziedzinie zagrożeń zawodowych, 

kształtujemy pożądane postawy w zakresie bezpiecznych 

zachowań oraz informujemy młodzież o różnorodnych 

aspektach prawnej ochrony ich pracy 

DO CZEGO DĄŻYMY  



Pragniemy przygotować młodzież do podjęcia pierwszej 

pracy – zdobyć wiedzę o prawach i obowiązkach, o tym 

jak pracować bezpiecznie i chronić swoje zdrowie! 

DO CZEGO DĄŻYMY… 



Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest 
realizowany w szkołach dzięki zaangażowaniu 

nauczycieli (w 2015/2016 łącznie 1400 nauczycieli) 

PROGRAM EDUKACYJNY  



Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli 
udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w 

roku szkolnym 2015/2016 wyniosła ponad 54 tys.  

PROGRAM EDUKACYJNY  



PROGRAM EDUKACYJNY  

Nauczyciele z województwa łódzkiego najliczniej 
zaangażowani w program „Kultura bezpieczeństwa”  

w skali całego kraju !!!! 
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 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

ADRESACI PROGRAMU  

 nauczyciele 



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  
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Pisemne lub elektroniczne na stronie OIP Łódź 

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)  

zgłoszenie przez nauczycieli udziału w programie 

„Kultura bezpieczeństwa”  

w roku szkolnym  2017/2018 

REALIZACJA PROGRAMU   

https://lodz.pip.gov.pl/pl/ 



Przekazanie innym nauczycielom w Państwa szkole idei 

popularyzowania wiedzy z zakresu bhp wśród uczniów  

i podejmowania z uczniami tematyki prawa pracy i bhp 

REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH   



 przeprowadzenie w bieżącym roku szkolnym przez 

nauczyciela uczestniczącego w programie co najmniej  

2 lekcji dla uczniów z zakresu prawa pracy, bhp, 

ergonomii, fizjologii, postępowania w sytuacji zagrożeń, 

wypadków, awarii, na bazie przekazanego Państwu 

materiału edukacyjnego (do końca marca 2018 r.), 

 przesłanie sprawozdania i ankiety (do końca marca 2018 r) 

 

OCZEKIWANIA… 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/ 



 Zajęcia z uczniami:  

• w ramach prowadzenia przedmiotów zawodowych, 

•  w czasie godzin wychowawczych/dyrektorskich  

•  w ramach zajęć warsztatowych, praktyk uczniowskich, 

• odrębny przedmiot z zakresu bhp (edukacja dla bezp) 

•  podczas zajęć fakultatywnych, pozalekcyjnych, 

 

REALIZACJA PROGRAMU W SZKOŁACH   



• podręcznik dla nauczycieli dla szkół 

ponadgimnazjalnych „Kultura bezpieczeństwa” + 

płyta CD (nowe wydanie 2017 r.), 

• płyta DVD „Kultura bezpieczeństwa” (2016 r.), 

 

• „Prawo pracy – pierwsze kroki” 

 

• „W pierwszej pracy” Wydawnictwo ZUS (w drodze) 

 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE 



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ 



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ 

http://kultbezp.ciop.pl/ 

KULTURA 
BEZPIECZEŃSTWA 

 
MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ 

 
Do nieodpłatnego korzystania pod adresem: 



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 

MATERIAŁY POMOCNICZE   



Materiał przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych jest związany 
z ostatnim, bardzo ważnym etapem procesu nauczania, czyli 
przygotowaniem do przejścia od szkoły do pracy.  
 
Treści adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych są bliżej 
związane z przyszłą pracą zawodową.  
Przygotowano jeden program i materiały edukacyjne dla wszystkich 
typów szkół.  
 
Przyjęto założenie, że zrealizowanie tego programu (zaplanowane 
indywidualnie w poszczególnych szkołach) pozwoli na podstawowe 
przygotowanie absolwentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE   



• 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 

 

REALIZACJA PROGRAMU 



POMOC PRACOWNIKÓW OIP ŁÓDŹ 

Zapewniamy możliwość korzystania z pomocy 

merytorycznej ekspertów PIP (inspektorów pracy, 

pracowników merytorycznych) przy przygotowaniu  

i prowadzeniu zajęć z młodzieżą (np. lekcje z uczniami 

przy udziale inspektora PIP lub psychologa) 



         
+ indywidualne świadectwo dla 

nauczyciela za uczestnictwo w 
programie 

ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU  



KONKURS PLASTYCZNY  



KONKURS PLASTYCZNY     

Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostały wykorzystane do 
stworzenia kalendarza ściennego na 2017 rok. Kalendarze te 
otrzymali uczniowie (nagrodzenia, wyróżnieni), nauczyciele oraz 
szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze były 
wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów 
(pracodawcom) organizowanych w 2017 roku przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Łodzi. 



KONKURS PLASTYCZNY     

Cenne i ciekawe nagrody rzeczowe dla zwycięzców   



 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu                     

zawodowym z terenu województwa łódzkiego, 

 termin przesyłania prac do 10.10.2017 r.  

 organizator konkursu – OIP Łódź, 

 dowolna technika plastyczna w formie płaszczyznowej – A3 

 komisja konkursowa ustala zdobywców I, II i III miejsca, 

 komisja może wyróżnić kolejnych 10 prac 

 najlepsze prace zamieszczone w kalendarzu ściennym na 2018 rok 

 

KONKURS PLASTYCZNY – VI EDYCJA  



KONKURS PLASTYCZNY – VI EDYCJA    

Ważne daty: 

• 10.10.2017 r. - nadsyłanie prac plastycznych do OIP Łódź 

• 20.10.2017 r. - rozstrzygnięcie konkursu (Komisja konkursowa) 

• 31.10.2017 r. - powiadomienie laureatów i autorów prac 
wyróżnionych o terminie ogłoszenia wyników  

• połowa listopada 2017 r. - uroczyste podsumowanie konkursu  
w OIP Łódź, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  

• ogłoszenie wyników konkursu w dzień podsumowania na stronie:  

 

 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/ 



• cel – popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dot. prawnej ochrony 

pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia   

• uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział  

w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”,  

• trzy etapy organizowane w ciągu jednego roku szkolnego:  

• szkolny (do 25.11.2017 r.) 

• regionalny ( 10.03.2018 r) 

• centralny (do 30.04.2018 r.) 

 

KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY I BHP  
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” V EDYCJA 





Etap szkolny (organizowany przez szkoły): 

• do końca października 2017 r. zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji etapu 

szkolnego (wysłanie do OIP Łódź karty zgłoszenia) 

• do 25.11.2017 r. przeprowadzenie konkursu w szkołach 

• do 30.11.2017 r. przesłanie do OIP Łódź karty zgłoszenia uczestników etapu 

regionalnego, dwóch uczniów reprezentuje szkołę na etapie regionalnym,  

• pytania testowe – 25 pytań, 

• baza (370) pytań dostępna na: https://www.pip.gov.pl/ 

(zakładka: konkursy / konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” / baza pytań  

 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



Etap regionalny (wojewódzki): 

• do 30.11.2017 r. przesłanie do OIP Łódź karty zgłoszenia uczestników 

etapu regionalnego,  

• do 10.03.2018 r. przeprowadzenie konkursu przez OIP w Łodzi,  

• pytania testowe – 35 pytań, układa Okręgowa Komisja Konkursowa  

• mogą być pytania inne niż w bazie pytań opracowanych przez GIP 

• cenne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny),  

• miejsca I – III udział w finale konkursu w Warszawie  

 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



Etap centralny: 

• 3 uczniów zgłoszonych przez każde z 16 województw (48 uczniów) 

• do 30.04.2018 r. przeprowadzenie konkursu przez Główny Inspektorat 

Pracy w Warszawie, miejsce inne niż GIP, prawdopodobnie CENTRUM 

NAUKI „KOPERNIK”,  

• pytania testowe – 50 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru,  

w tym 20 pytań o podwyższonym poziomie trudności, 

• Nagrody za miejsca I - III  bony pieniężne, wszyscy uczestnicy 

okolicznościowe dyplomy 

 

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



Do udziału w rywalizacji jesienią 2016 r. przystąpiło 721 uczniów 

reprezentujących 33 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 

łódzkiego. 61 uczniów z 32 szkół uczestniczyło w etapie regionalnym (w ZSP nr 9 

w Łodzi), który wyłonił trzech najlepszych uczniów z województwa. Do etapu 

centralnego zakwalifikowało się ogółem 48 uczniów z całego kraju, którzy 

spotkali się 25 kwietnia 2017 r. w Głównym Inspektoracie Pracy  

w Warszawie. Podczas finału każdy z uczestników musiał się zmierzyć z testem 

składającym się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności.  

 

Nagroda główna – bon w wysokości 2500 zł.  

 

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU 
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



Województwo łódzkie reprezentowali: 

- Sandra Sikorska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Szczercowie, opiekun Patrycja Pastuszka, 

- Marta Badek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Tomaszowie Mazowieckim, opiekun Katarzyna Siedlińska,  

- Jan Marszałek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, 
opiekun Urszula Rutkowska.  

 

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU 
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 



WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU 
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 

Wyniki testu (maks. 70 pkt) osiągnięte przez Naszych uczestników:  
- Marta Badek  29 
- Sandra Sikorska 21 
- Jan Marszałek 10 

 

Średnia to 20,5 pkt.  
 
Zwyciężczyni zdobyła 34 punkty. 



II INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY O BHP  
„PRACA NIE SZKODZI” 

ORGANIZATOR 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Odpowiedzialna za 
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Izabela Rosiak, współpraca – Zdzisław Anglart. 
Konkurs objęty honorowym patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 
  
ADRESACI KONKURSU  
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz chętne szkoły z rejonu województwa łódzkiego 
  
CEL KONKURSU 
Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy. Popularyzowanie zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Inspirowanie twórczych postaw uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracyjnej. 
  
PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia infografiki ukazującej pozytywne aspekty 
podejmowania pracy. 
 
Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz  sposób ich przedstawienia w oparciu o walory infografiki. W szczególności 
ocenie będzie podlegać:  poprawność merytoryczna, atrakcyjność przekazu/pobudzenie do refleksji, 
innowacyjność i przydatność w edukacji. 



I INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY O BHP  
„PRACA NIE SZKODZI” 



październik 2017 – marzec 2018 – realizacja programu – minimum 2 godziny 

lekcyjne z uczniami, udokumentowanie w sprawozdaniu 

do 31.10.2017 r. – zgłoszenia szkół organizacji etapu szkolnego konkursu 

do 25.11.2017 r. – organizacja etapu szkolnego konkursu 

do 30.11.2017 r. – zgłoszenie do OIP uczniów do etapu regionalnego 

do 31.03.2018 r. – przesłanie do OIP Łódź przez szkoły sprawozdania 

„Informacji o realizacji programu” oraz przez nauczycieli „Ankiety” 

maj - czerwiec 2018 r. – podsumowanie programu, wręczenie zaświadczeń 

HARMONOGRAM PROGRAMU 2017/2018  



Dziękuję Państwu  

za uwagę 

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

Sekcja NWP-A 

tel. (42) 635 12 34, fax. 636 85 13 

 https://lodz.pip.gov.pl/pl/ 


