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Kultura bezpieczeństwa

Cele programu:

• podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy 

z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy;

• kształtowanie wśród uczniów szkół średnich i zawodowych świadomości 

zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy; 

• popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, 

zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, 

podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności 

zatrudnienia.



Kultura bezpieczeństwa

Do kogo adresowany jest program:

- uczniowie szkół ponadpodstawowych

- uczniowie szkół podstawowych kl. 8

- nauczyciele

W latach 2006-2022 w zajęciach zorganizowanych 

w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”, wzięło 

udział prawie 800 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych.



Kultura bezpieczeństwa

Do czego dążymy poprzez program:

- za pośrednictwem nauczycieli szkół ponadpodstawowych 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 o 

różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy



Kultura bezpieczeństwa
Zasady realizacji

Drugi etap
szkolenie nauczycieli 
z zakresu realizacji 

programu

Trzeci etap 
przeprowadzenie co najmniej dwóch 

lekcji (prawo pracy i bhp)

Czwarty etap 
przesłanie do OIP-u

potwierdzenia przeprowadzenia zajęć 

Piąty etap 
wręczenie świadectw dla nauczycieli 

i podziękowań dla szkół

Pierwszy etap 
złożenie zgłoszenia udziału 

w programie



Kultura bezpieczeństwa

Zgłoszenie udziału w programie:

Pisemne zgłoszenie przez nauczycieli udziału w programie „Kultura 

bezpieczeństwa” w roku szkolnym  2022/2023

Wypełnienie i przesłanie do OIP Łódź najlepiej w formie skanu na adres: 

krzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl

DEKLARACJA UDZIAŁU będzie do pobrania na naszej stronie: 

https://lodz.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/program-edukacyjny-

kultura-bezpieczenstwa-



Kultura bezpieczeństwa



Kultura bezpieczeństwa



Kultura bezpieczeństwa

Wzór deklaracji:



Kultura bezpieczeństwa

Prosimy o przekazanie wszystkim nauczycielom w szkole biorącym udział w 

programie deklaracji z prośbą o wypełnienie.

Proszę o wypełnienie czytelnie NAJLEPIEJ DRUKOWANYM LITERAMI

podając także aktualny adres email aby łatwiej kontaktować się z Państwem.



Kultura bezpieczeństwa

Co oczekujemy od Państwa:

Przeprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 2022/23

przez nauczyciela uczestniczącego w programie

co najmniej 2 lekcji z zakresu prawa pracy i bhp

(do końca marca 2023 r.),

PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ o przesłaniu sprawozdania i ankiety 



Kultura bezpieczeństwa

Realizacja programu – SPRAWOZDANIE – ANKIETA



Kultura bezpieczeństwa

Realizacja zajęć z uczniami:

• w ramach prowadzenia przedmiotów zawodowych,

• w czasie godzin wychowawczych

• w ramach zajęć warsztatowych, praktyk uczniowskich,

• odrębny przedmiot z zakresu bhp 

• podczas zajęć fakultatywnych, pozalekcyjnych,



Kultura bezpieczeństwa

Materiały dla nauczycieli i szkół:

Podręcznik dla nauczycieli dla szkół ponadpodstawowych „Kultura 

bezpieczeństwa” + płyta CD 



Kultura bezpieczeństwa

Materiały dla nauczycieli i szkół:

W pierwszej pracy – podręcznik dla uczniów 



Kultura bezpieczeństwa

Materiały dla nauczycieli i szkół:

Inne wydawnictwa które pobrać można na naszej stronie www: 
https://pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/

https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/


Interaktywne Kompendium Wiedzy DR NEON 

../../DR NEON APLIKACJA/Modul6_helmy/index.html
../../DR NEON APLIKACJA/Modul6_helmy/index.html


Kultura bezpieczeństwa

Pomoc ekspertów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

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
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Kultura bezpieczeństwa

ROK 2021-2022

W programie uczestniczyło 330 nauczycieli z 44 szkół 

z terenu województwa łódzkiego, którzy przeprowadzili lekcje 

dla około 16 tysięcy uczniów. 

Szkoły korzystały też z udziału przedstawicieli 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

w zajęciach lekcyjnych z młodzieżą. 

W 25 lekcjach uczestniczyło ponad 1000 uczniów



Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla

uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” – X edycja

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu

edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest także formą popularyzacji programu

oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół

ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także

upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz dbałości o jakość stanowisk pracy i

bezpieczeństwa pracy.



Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Etap szkolny (organizowany przez szkoły):

• do 30 października 2022 r. zgłaszanie przez szkoły chęci organizacji etapu 

szkolnego (wysłanie do OIP Łódź karty zgłoszenia)

• do 15 grudnia 2022 r. przeprowadzenie konkursu w szkołach

• pytania testowe – 25 pytań,

• baza (400) pytań dostępna na stronie www:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/267457/BAZA%20Pytan%20Poznaj%20swoje%20prawa%20w%20pracy%20rok%20szkolny%202022

-2023.pdf



Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Etap regionalny (wojewódzki):

• do 10 stycznia 2023 r. przesłanie do OIP Łódź karty zgłoszenia uczestników (2 

uczniów) etapu regionalnego  wraz z kopią zgody na przetwarzanie danych 

i wykorzystanie wizerunku, 

• do 10 marca 2023 r. przeprowadzenie konkursu przez OIP w Łodzi, 

• pytania testowe – 40 pytań (35 pytań z bazy plus 5 pytań wielokrotnego wyboru), 

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



Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Etap centralny:

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

• do 30 kwietnia 2023 r. przeprowadzenie konkursu przez Główny Inspektorat 

Pracy w Warszawie, prawdopodobnie w 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



Patronat Ministra Edukacji Narodowej



Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

28 kwietnia 2022 r.

Etap centralny konkursu – Warszawa – Centrum Nauki Kopernik

III MIEJSCE W POLSCE:

Julia Sekieta z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szczercowie



Konkurs Plastyczny „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”



Konkurs Plastyczny „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”



Konkurs Plastyczny „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

REGULAMIN: 

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego,

- termin przesyłania prac do 30.10.2022 r. 

- uczeń może przysłać tylko 1 pracę

- prace podpisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i 

danymi opiekuna

- dowolna technika plastyczna w formie płaszczyznowej – TYLKO FORMAT A3

- komisja konkursowa ustala zdobywców I, II i III miejsca oraz 9-10 wyróżnień

- najlepsze prace zamieszczone w kalendarzu ściennym na 2023 rok



Konkurs Plastyczny „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Wszelki informacje o konkursie:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/142603,xi-

miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-

bezpieczenstwa-.html

Do pobrania:

- Klauza i zgody na przetwarzanie danych osobowych

- Regulamin konkursu



Konkurs w Ramach Programu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZATOR

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Odpowiedzialna za zorganizowanie

i przeprowadzenie konkursu: Izabela Rosiak, współpraca – Zdzisław Anglart. Kontakt do P. Izabeli Rosiak –

i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Współorganizator konkursu: Okręgowy Inspektorat 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.

VII INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY O BHP „PRACA NIE SZKODZI”



Konkurs w Ramach Programu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY O BHP „PRACA NIE SZKODZI”



Konkursy w Ramach Programu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

Międzyszkolne konkursy planowane w roku 2021-2022:

Konkurs Plastyczny „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” – PAŹDZIERNIK 2022

V edycja - Konkurs wiedzy o BHP dla Szkół Branży Spożywczej – LISTOPAD 2022 !!!

Konkurs wiedzo o BHP dla Szkół Branży Budowlanej – GRUDZIEŃ 2022 !!!

X Międzyszkolny konkurs wiedzy bhp dla szkół powiatu kutnowskiego – KWIECIEŃ 2022

Międzyszkolny konkurs „Mistrzostwa powypadkowe” dla szkół powiatu wieluńskiego – GRUDZIEŃ 2022

VI Powiatowy Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp „Bądź najlepszy zostań mistrzem” w Bełchatowie

IV Międzyszkolny konkurs z wiedzy o bhp dla uczniów szkół specjalnych w Pabianicach – MAJ 2023

VII Interdyscyplinarny konkurs we współpracy z ŁCDNiKP w Łodzi – MAJ 2023

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych nt. „Bezpieczeństwa w pracy, szkole i domu”.



Dziękuję za uwagę

Dane kontaktowe koordynatora programu:

Krzysztof Barański

e-mail: krzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl

Sekcja Prewencji i Promocji Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

tel. +48 722-152-157

www.pip.gov.pl

mailto:rkrzysztof.baranski@lodz.pip.gov.pl

