
TEMAT: Zagrożenia i profilaktyka 
w środowisku pracy

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu 
„Kultura bezpieczeństwa” 

CZAS REALIZACJI: 10 godzin lekcyjnych

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiedza i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej

oraz doświadczenia życiowe

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– karty ćwiczeń.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– rozpoznawać czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
w środowisku pracy oraz umieć zidentyfikować źródła tych
czynników,

– potrafić wymienić metody likwidacji lub ograniczania wpływu
tych czynników,

– wiedzieć, jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy,

– rozróżniać środki ochrony indywidualnej i znać ich przeznaczenie.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Czynniki występujące w środowisku pracy

2. Zagrożenia od urządzeń elektrycznych

3. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Promieniowanie

4. Drgania mechaniczne – wibracje. Hałas w środowisku pracy

5. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka

6. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy

7. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy

8. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

9. Środki ochrony indywidualnej
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Środkami ochrony przed upadkiem z wysokości stosowanymi do wyżej wymienionych prac są:
• uprzęże, w tym szelki bezpieczeństwa i pasy biodrowe,
• linki bezpieczeństwa,
• amortyzatory,
• urządzenia samohamowne, 
• oraz inne środki chroniące przed upadkiem z wysokoące przed upadkiem z wysokoą ści. Dość często stosowanym środkiem ochrony 

 są szelki bezpieczeństwa.

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa wykonane są najczęściej z odcinków taśm poliamidowych tkanych. Górna część szelek 
to pasy barkowe, natomiast dolna to pasy udowe. Szelki są wyposażone w zaczep grzbietowy (1), służący  do 
przyłączania podzespołu łącząco-amortyzującego. Jest on umieszczany w postaci klamry na skrzyżowaniu taśm 
nośnych na plecach użytkownika. Szelki wyposażane są w rozpinane pasy udowe. Posiadają dwa miejsca regu-
lacji: klamry spinająco-regulacyjne na pasach udowych oraz klamry regulacyjne na pasach barkowych (2).

Szelki bezpieczeństwa przeznaczone są do stosowania w systemach powstrzymujących spadanie z wysokości 
i/lub w systemach do pracy w  podparciu i/lub w systemach do pracy w podwieszeniu. Mogą być one  wypo-
sażone w klamry zaczepowe umieszczone na plecach użytkownika oraz z  przodu na wysokości klatki piersio-
wej, klamrę zaczepową umieszczoną z przodu użytkownika na wysokości brzucha, pas biodrowy do pracy w 
podparciu wyposażony w dwie boczne klamry zaczepowe (3). Pas biodrowy (4) wyposażony jest w poduszkę 
przeciwuciskową.

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

Prace w narażeniu na działanie pyłu paku albo innych pyłów lub oparów, przetwarzanie materiałów 
powlekanych, garbowanie skóry, prace w narażeniu na wdychanie chromianów, dwuchromianów alkalicznych, 
kwasu chromowego lub innych substancji żrących lub draących lub draą żniących wywoących wywoą łują podrażnienia skóry oraz 
owrzodzenia lub perforację przegrody nosowej.

Środkami ochrony przed powyższymi czynnikami są środki osłaniające skórące skórą ę w postaci kremów, past i 
maści. Po wykonanej pracy należy zastosować środki oczyszczające skórące skórą ę, a w wielu przypadkach środki 
regenerujące skórące skórą ę.

LITERATURA
1. Kodeks pracy.
2. Środki ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa 2002.

PYTANIA KONTROLNE
1. Jakie czynniki są szkodliwe i niebezpieczne dla oczu i twarzy?
2. Wymień środki ochrony oczu i twarzy.
3. Jakie znasz metody ochrony dróg oddechowych?
4. Kiedy pracownik musi stosować odzież ochronną?ą?ą
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TEMAT: Bezpieczeństwo poza pracą

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących uzyskać zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

CZAS REALIZACJI: 4 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: Wiadomości i umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa realizowane

w szkole podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– uświadomić sobie, jakie wypadki mogą zdarzyć się mogą jemu
samemu lub w jego otoczeniu i jakie są ich okoliczności i skutki, 

– przewidywać przyszłe konsekwencje swoich działań,

– interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane
z bezpieczeństwem poza pracą,

– samodzielnie rozpoznawać przyczyny i okoliczności wszelkich
wypadków,

– poszukiwać sposobów zapobiegania wypadkom poza pracą i określać
w tym swoją rolę.

TREŚCI: Przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadków w ruchu 
drogowym oraz podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Analiza
wybranych przypadków zagrożeń i ocena ryzyka związanego
z wypoczynkiem w górach i nad wodą.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą.
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TEMAT: Bezpieczeństwo poza pracą

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących uzyskać zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.

CZAS REALIZACJI: 4 godziny lekcyjne

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: Wiadomości i umiejętności z zakresu kultury bezpieczeństwa realizowane

w szkole podstawowej i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– uświadomić sobie, jakie wypadki mogą zdarzyć się mogą jemu
samemu lub w jego otoczeniu i jakie są ich okoliczności i skutki, 

– przewidywać przyszłe konsekwencje swoich działań,

– interpretować przepisy, regulaminy, zasady i procedury związane
z bezpieczeństwem poza pracą,

– samodzielnie rozpoznawać przyczyny i okoliczności wszelkich
wypadków,

– poszukiwać sposobów zapobiegania wypadkom poza pracą i określać
w tym swoją rolę.

TREŚCI: Przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadków w ruchu 
drogowym oraz podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Analiza
wybranych przypadków zagrożeń i ocena ryzyka związanego
z wypoczynkiem w górach i nad wodą.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą.
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