
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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LEKCJA 2

Temat: Bezpieczeństwo w górach i nad wodą

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej powinien:

• uœwiadomiæ sobie, ¿e wypadki nie zdarzaj¹ siê tylko nieznajomym, ale mog¹ zdarzyæ jemu samemu lub w jego
najbli¿szym otoczeniu,

• identyfikowaæ, analizowaæ i oceniaæ zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia podczas wypoczynku w górach i nad wod¹,
• przewidywaæ i unikaæ zagro¿eñ podczas wypoczynku w górach i nad wod¹,
• przestrzegaæ przepisów zdrowia i ¿ycia dla uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym

dekalogu turysty górskiego i Karty turysty,
• prezentowaæ wysoki poziomu kultury bezpieczeñstwa i akceptowane postawy.

Treści: 
1. Rozpoznawanie zachowañ ryzykownych i zagro¿eñ podczas wypoczynku nad wod¹ i w górach. 
2. Szacowanie i ograniczanie ryzyka zwi¹zanego z rekreacj¹ i wypoczynkiem nad wod¹ i w górach.
3. Zasady bezpieczeñstwa, dekalog turysty górskiego i karta turysty.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru, 
• kolorowe mazaki, 
• klej do papieru, 
• kolorowe karteczki, 
• no¿yczki, 
• foliogramy, 
• rzutnik, 
• bia³a tablica, 
• pisaki do bia³ych tablic, 
• flipchart, 
• materia³ Ÿród³owy.

Spis foliogramów

Nr Tytu³
3. Regu³y lekcji.
4. Dekalog Turysty Górskiego.
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

Plan zajęć:

Czêœæ 
Czêœæ metodyczna

merytoryczna

Treœæ zajêæ Czynnoœci Czynnoœci Czas Metoda Pomoce
– ogniwa nauczyciela ucznia realizacji nauczania dydaktyczne

Faza Omawia regu³y zajêæ Zawieraj¹ kontrakt 5 min. Foliogram nr 1
organizacyjno- i warunki kontraktu
-porz¹dkowa

Faza wstêpna Omawia æwiczenie nr 1, Uk³adaj¹ akrostych – 25 min. Zespo³owe Bia³a tablica,
podsumowuje æwiczenie kartê turysty, efekty myœlenie pisaki lub

prezentuj¹ na forum klasy szary papier 
i mazaki

Faza Omawia i podsumowuje Podaj¹ przyk³ady, 15 min. Szkielet ryby Kartki papieru,
realizacyjna æwiczenie nr 2 prowadz¹ dyskusjê Zespo³owe mazaki,

Omawia æwiczenie nr 3 Opracowuj¹  szkielet ryby myœlenie szary papier,
i prezentuj¹ efekty pracy Dyskusja klej 
Opracowuj¹ kartê analizy za pomoc¹ biurowy
ryzyka i prezentuj¹ plakaty 40 min. karteczek

Faza Omawia zajêcia, Prowadz¹ notatki, 5 min. Wyk³ad Foliogram nr 2
podsumowuj¹ca zadaje zadanie domowe porz¹dkuj¹ stanowiska z elementami

pracy pogadanki 
i dyskusji

Zadanie nauczyciela polega na w³aœciwym wykorzystaniu zalecanych aktywizuj¹cych metod uczenia siê – nauczania oraz
na inspirowaniu i zachêceniu uczniów do kreatywnego myœlenia i poszukiwania przez nich sposobów zapobiegania
wypadkom nad wod¹ oraz okreœlenia w tym swojej roli. Metody aktywizuj¹ce pozwalaj¹ wydobyæ dotychczasow¹ wiedzê
uczniów i uczyniæ z niej punkt wyjœcia do dalszych poszukiwañ. W istotny sposób wp³ywa to na wzbudzenie pozytywnej
motywacji i zainteresowania. Zadanie uczniów polega na wyszukaniu odpowiednich przepisów i zasad w materia³ach
Ÿród³owych, przestrzeganiu ustalonych regu³, wspó³pracy w grupie i zespo³owym myœleniu.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ:

Faza organizacyjno-porz¹dkowa – Zawieranie kontraktu

Bêdziemy przestrzegaæ regu³ lekcji i pracowaæ aktywnie minimum 2 godziny lekcyjne. Ka¿dy z obecnych, który decydu-
je siê na aktywne uczestnictwo w zajêciach wypowiada formu³ê: akceptujê.
(Nauczyciel mo¿e wyœwietliæ foliogram Nr 1 lub zapisaæ regu³y na tablicy).

Reguły lekcji - "SŁUCHAJ MNIE"

Skup siê na tym, co mówi nauczyciel.
£ów istotne treœci lekcji.
Uporz¹dkuj stanowisko pracy.
Czêsto siêgaj do materia³ów Ÿród³owych.
Hamuj opinie, nie krytykuj.
Anga¿uj siê w czasie zajêæ.
Je¿eli nie rozumiesz, pytaj.
Myœl zespo³owo.
Nie prowadŸ rozmów na inny temat.
Interesuj siê tym, co robi grupa.
Emocje trzymaj w garœci.
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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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Faza wstêpna – Akrostych.

Ćwiczenie nr 1 

Zajêcia rozpoczyna u³o¿enie przez uczniów akrostychu (pierwsze litery czytane pionowo powinny utworzyæ has³o),
w którym has³o g³ówne brzmi: SAFETY FIRST lub WIZJA ZERO. Wyrazy pomocnicze musz¹ byæ zwi¹zane ze s³owem
TURYSTA, z tym, kim jest, co robi, jak siê zachowuje, co mo¿emy o nim powiedzieæ. 

KATALOG TURYSTY – przyk³ad:

S³uchaj poleceñ przewodnika i opiekuna grupy!

Alkohol wrogiem turysty – unikaj go na trasie!

F....................................................................................................................................................................

E....................................................................................................................................................................

Turysta wszêdzie mile widziany – pozostaw po sobie porz¹dek!

Yeti na szlaku – nie ha³asuj!

Fatalny humor jest jak grypa – atakuje podstêpnie i po cichu. Myœl pozytywnie!

I.....................................................................................................................................................................

R....................................................................................................................................................................

S....................................................................................................................................................................

T....................................................................................................................................................................

Uczniowie prezentuj¹ wspólne efekty swojej pracy na plakacie (szary papier) lub na tablicy. Nauczyciel, podsumowuj¹c
ukazuje ró¿norodnoœæ spostrze¿eñ zwi¹zanych z tym pojêciem.

Faza realizacyjna – Rybi szkielet. 

Ćwiczenie nr 2

Nauczyciel przygotowuje na szarym papierze pakowym szkielet ryby.

Rys. 1. Przyk³ad wykresu rybiego szkieletu (wype³niony)
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

• Nauczyciel wpisuje problem w pole symbolizuj¹ce g³owê ryby: Dlaczego zdarzaj¹ siê wypadki nad wod¹? Ustala
g³ówne czynniki maj¹ce zwi¹zek z wypadkami nad wod¹, które wpisuje przy liniach symbolizuj¹cych „du¿e oœci”.

• Klasa zostaje podzielona na 4 grupy. Ka¿da grupa poszukuje problemów, które maj¹ wp³yw na dany czynnik.
• Nauczyciel rozdaje grupom paski kolorowego papieru i mazaki. Uczniowie zapisuj¹ na nich ustalone (w grupie) prob-

lemy – s¹ to „ma³e oœci”, które nastêpnie przyklejaj¹ do „du¿ych oœci”.
• Uczniowie prezentuj¹ na forum klasy wyniki swojej pracy (szkielet ryby).

Faza realizacyjna c.d. – Karta analizy ryzyka

Ćwiczenie nr 3

    Uczniowie otrzymuj¹ zadania i opracowuj¹ karty analizy ryzyka. Karta analizy ryzyka (wzór karty i tabela do sza-
cowania ryzyka znajduje siê w za³¹czniku do materia³ów Ÿród³owych).

Zadanie
Dokonaæ oszacowania ryzyka dla nastêpuj¹cych imprez klasowych:
1) biwak nad jeziorem,
2) wycieczka w góry latem,
3) obóz zimowy w górach,
4) sp³yw kajakowy rzek¹,
5) pla¿owanie i k¹piel nad Ba³tykiem.

Dzielimy klasê na grupy. Ka¿da grupa wybiera swojego lidera. Liderzy zespo³ów losuj¹ zadania. Zespo³y zestawiaj¹ razem
³awki szkolne po cztery razem (stó³ do pracy).
Zadanie zespo³ów polega na:
• identyfikowaniu zagro¿eñ, 
• okreœleniu ich nastêpstw (skutków zdrowotnych), 
• oszacowaniu ryzyka w skali trójstopniowej, 
• zaproponowaniu dzia³añ koryguj¹cych lub zapobiegawczych,
• prezentacji plakatu.

Wszystkie czynnoœci odbywaj¹ siê poznan¹ wczeœniej metod¹ dyskusji za pomoc¹ „kolorowych karteczek”, które
naklejamy – po dyskusji – na arkusz ryzyka (du¿y szary papier pakowy).

W ten sposób, w wyniku pracy zespo³ów powstanie kilka plakatów (tyle, ile by³o grup). Na koniec zajêæ nastêpuje
faza, tzw. prezentacji swoich prac. W tym celu z ka¿dej grupy wybrana zostaje jedna osoba, która referuje przy plakacie
tok pracy swojej grupy. Ka¿dy plakat wymaga takiego omówienia, gdy¿ wszystkie napisy sformu³owane s¹ przecie¿
w formie skrótów myœlowych i wymagaj¹ szerszego wyjaœnienia.

W czasie prezentacji plakatu ka¿dy uczeñ mo¿e zadawaæ pytania i zg³aszaæ swoje uwagi do omawianego plakatu.
Mo¿na w odpowiednich obszarach umieszczaæ dodatkowe kartki, przesuwaæ je do innych obszarów lub nawet usuwaæ
niektóre z plakatu. Odpowiadaæ na zarzuty i pytania z sali mo¿e nie tylko prezenter, ale te¿ ka¿dy z twórców plakatu.

Po zaprezentowaniu wszystkich plakatów uczniowie maj¹ szeroki obraz problemów i propozycji ich rozwi¹zañ.
Ka¿dy plakat jest przecie¿ inny – zale¿y od jego autorów: ich wiedzy, doœwiadczenia, zaanga¿owania itd. Mo¿na jeszcze
wybraæ grupê kilku osób, które zbior¹ wnioski ze wszystkich plakatów i przedstawi¹ jako wspólny wynik pracy ca³ej klasy.

Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej 

Prawie w ka¿dej sytuacji wystêpuj¹ zagro¿enia stanowi¹ce ryzyko utraty zdrowia, a nawet ¿ycia. Wiele zadañ o po-
cz¹tkowo du¿ym ryzyku mo¿na jednak bezpiecznie realizowaæ, jeœli towarzysz¹ce im zagro¿enia zosta³y dobrze rozpoz-
nane a nastêpnie zredukowane.

W potocznym rozumieniu okreœlenie „ryzyko” oznacza igranie z niebezpieczeñstwem. Nale¿y zatem umieæ odró¿niaæ
ciê¿koœæ nastêpstw od prawdopodobieñstwa ich powstania.

Na przyk³ad: cz³owiek mieszkaj¹cy w pobli¿u lotniska jest nara¿ony na doznanie œmiertelnych obra¿eñ wskutek
upadku samolotu na jego dom. Ciê¿koœæ nastêpstw zdarzenia jest „du¿a”, natomiast prawdopodobieñstwo „ma³e”, dla-
tego ryzyko spowodowane tym wypadkiem traktuje siê jako œrednie. Nale¿y wiêc podj¹æ dzia³ania profilaktyczne. 

W profilaktyce zapobiegania wypadkom obowi¹zuje ¿elazna zasada bezpieczeñstwa:
Postêpuj zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem, akceptuj tylko ma³e ryzyko.
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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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KARTA ANALIZY RYZYKA 
dla czynności: plażowanie i kąpiel nad wodą

skutery wodne, ³odzie  krwotok, d mp 2 Korzystanie ze strze¿onych  dop
motorowe) p³ywaj¹ce amputacja urazowa, k¹pielisk, basenów krytych
z du¿¹ prêdkoœci¹ œmieræ
niewidoczne ostre, krwotok, d mp 2 Korzystanie ze strze¿onych dop
niebezpieczne uraz krêgos³upa k¹pielisk, basenów 
przedmioty na dnie krytych, apteczka
promieniowanie poparzenie   œ p 2 Œrodki ochronne – olejki, dop
widzialne s³oneczne, kremy, mleczka z filtrem UV,
i nadfioletowe udar s³oneczny, unikanie opalania siê

w godz. 12-15
zimna, lodowata woda hipotermia, utoniêcie d p 3 Przestrzeganie regulaminu k¹pieliska dop
ruch wody utoniêcie,  d p 3 Korzystanie ze strze¿onych   dop
(wiry i silne pr¹dy) brak akcji serca, k¹pielisk, basenów krytych,

brak oddechu pierwsza pomoc przedlekarska
du¿a fala utoniêcie,  d mp 2 Korzystanie ze strze¿onych dop

brak akcji serca, k¹pielisk, basenów krytych, 
brak oddechu przestrzeganie regulaminu

cienki, hipotermia,utoniêcie,   d mp 2 Unikanie takich miejsc, pierwsza dop
kruchy lód brak akcji serca, pomoc przedlekarska

brak oddechu
ozon uczucie zmêczenia, m p 1 Filtry ochronne,  dop

podenerwowanie, unikanie przebywania
uczulenie na s³oñcu

skok na g³owê uraz krêgos³upa, d mp 2 Przestrzeganie regulaminu dop
do nieznanej wody utoniêcie k¹pieliska, zdrowy rozs¹dek,
(popisywanie siê) pierwsza pomoc
brak umiejêtnoœci  utoniêcie, brak oddechu d mp 2 Przestrzeganie regulaminu dop
p³ywania (brak lub akcji serca k¹pieliska, zdrowy rozs¹dek,
doœwiadczenia) pierwsza pomoc 
lekcewa¿enie regulaminu utoniêcie,  d mp 2 Przestrzeganie regulaminu dop
k¹pieliska i sygna³ów brak oddechu k¹pieliska, zdrowy rozs¹dek,
ratownika lub akcji serca pierwsza pomoc
alkohol i narkotyki utoniêcie,  d mp 2 Przestrzeganie regulaminu dop

brak oddechu k¹pieliska, zdrowy rozs¹dek,
lub akcji serca pierwsza pomoc

zmêczenie upa³em pora¿enie s³oneczne, m p 1 Przestrzeganie regulaminu   dop
hipotermia k¹pieliska, zdrowy rozs¹dek,

pierwsza pomoc
K¹piel oparzenie chemiczne   m mp 1 Korzystanie ze strze¿onych  dop
w nieznanych skóry, uczulenie, k¹pielisk, basenów 
akwenach podra¿nienie krytych
K¹piel w nieznanych Choroby bakteryjne,  œ mp 1 Korzystanie ze strze¿onych   dop
akwenach (woda zatrucia pokarmowe k¹pielisk, basenów
poza klas¹ czystoœci) itp. krytych

Ryzyko oszacowa³ zespó³ (podpisy):                                                          Data oceny ryzyka:

.....................................................................                      .................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

MODUŁ IV

Objaœnienia (wg PN-N-18002:2000):
Ciê¿koœæ nastêpstw: ma³a (m);    œrednia (œ);    du¿a (d)
Prawdopodobieñstwo: ma³o prawdopodobne (mp);    prawdopodobne (p);    wysoce prawdopodobne (wp)
Ryzyko: ma³e (1);    œrednie (2);    du¿e (3)
Ryzyko po redukcji: niedopuszczalne (ndop);    dopuszczalne (dop)

Wyniki oceny ryzyka stanowi¹ce podstawê planowania dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych.

Zaleca siê stosowaæ œrodki ochronne w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
• œrodki techniczne eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce zagro¿enia u Ÿród³a,
• œrodki ochrony zbiorowej,
• œrodki organizacyjne i proceduralne (procedury lub instrukcje bezpiecznego wypoczynku),
• œrodki ochrony indywidualnej.

Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej

Prawdopodobieñstwo Ciê¿koœæ nastêpstw

Ma³a (m) Œrednia (œ) Du¿a (d)

Ma³o prawdopodobne (mp) ma³e (1) ma³e (1) œrednie (2)

Prawdopodobne (p) ma³e (1) œrednie (2) du¿e (3)

Wysoce prawdopodobne (wp) œrednie (2) du¿e (3) du¿e (3)

Przy szacowaniu ryzyka, ciê¿koœæ szkodliwych nastêpstw zagro¿enia i prawdopodobieñstwo ich wyst¹pienia mo¿na
okreœliæ stosuj¹c ni¿ej wymienione wskazówki:
• do nastêpstw o ma³ej ciê¿koœci (m) zalicza siê urazy i choroby, które nie powoduj¹ d³ugotrwa³ych dolegliwoœci

i absencji w pracy; s¹ to czasowe pogorszenie stanu zdrowia, takie jak niewielkie st³uczenia i zranienia, podra¿nie-
nie oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle g³owy itp.

• do nastêpstw o œredniej ciê¿koœci (œ) zalicza siê te urazy i choroby, które powoduj¹ niewielkie, ale d³ugotrwa³e lub
nawracaj¹ce okresowo dolegliwoœci i s¹ zwi¹zane z okresami absencji; s¹ to: np. zranienia, oparzenia II stopnia na
niewielkiej powierzchni cia³a, alergie skórne, nieskomplikowane z³amania, zespo³y przeci¹¿eniowe uk³adu
miêœniowo-szkieletowego (np. zapalenie œciêgna) itp.,

• do nastêpstw o du¿ej ciê¿koœci (d) zalicza siê te urazy, które powoduj¹ ciê¿kie i sta³e dolegliwoœci i/lub œmieræ; s¹ to:
np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia du¿ej powierzchni cia³a, amputacje, skomplikowane z³amania
z nastêpow¹ dysfunkcj¹, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenie narz¹dów wewnêtrznych i uk³adu nerwowego
w wyniku nara¿enia na czynniki chemiczne, zespó³ wibracyjny, zawodowe uszkodzenia s³uchu, astma, zaæma itp.,

• do ma³o prawdopodobnych (mp) zalicza siê te nastêpstwa zagro¿eñ, które nie powinny wyst¹piæ podczas ca³ego
okresu aktywnoœci cz³owieka,

• do prawdopodobnych (p) zalicza siê te nastêpstwa zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piæ nie wiêcej ni¿ kilkakrotnie pod-
czas okresu aktywnoœci cz³owieka,

• do wysoce prawdopodobnych (wp) zalicza siê te nastêpstwa zagro¿eñ, które mog¹ wyst¹piæ wielokrotnie podczas
okresu aktywnoœci cz³owieka. 

Faza podsumowuj¹ca

Przeprowadzamy w klasie dyskusjê na temat, czy mo¿na zapobiegaæ wypadkom? W komentarzach przyjmujemy
„optymistyczne podejœcie do profilaktyki – „ka¿demu wypadkowi mo¿na zapobiec”. Unikamy moralizowania.
Nastêpnie nauczyciel odwo³uje siê do tekstu w materia³ach Ÿród³owych pt. „Zatrzymaj siê”. Podkreœla fakt, ¿e m³odzi
ludzie ulegaj¹ wypadkom, poniewa¿ kieruje nimi brawura i chêæ popisywania siê przed rówieœnikami. Nie ma w nich
odpowiedzialnoœci za w³asne i cudze ¿ycie. Wskazuje na potrzebê przestrzegania KARTY TURYSTY, Dekalogu Turysty
Górskiego, regulaminów i wszelkich zasad bezpieczeñstwa.
Zamiast koñcowego zadania, nauczyciel prosi uczniów o dopracowanie KARTY TURYSTY (np. z innym oryginalnym
has³em) i zaprezentowanie jej podczas najbli¿szej lekcji. Najlepsze wzory pos³u¿¹ do opracowania Szkolnej Karty Turysty.
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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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MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY DLA UCZNIA

Temat: Bezpieczeństwo w górach i nad wodą

WYBRANE ELEMENTY PRAWA

Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach 

Góry to tereny po³o¿one na wysokoœci powy¿ej 600 m nad poziomem morza (n.p.m.), których rzeŸba stwarza
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia osób na nich przebywaj¹cych. Zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe tych terenów
kwalifikuje je do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu. 

Do wykonywania zadañ z zakresu ratownictwa górskiego upowa¿nione s¹ Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(GOPR) i Tatrzañskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR), ka¿de w swoim zakresie, oraz inne organizacje ratowni-
cze, które wykonuj¹ obowi¹zki i uprawnienia GOPR za zgod¹ Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki. 

Zapewnienie bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w górach przez osoby fizyczne i prawne, prowadz¹ce w górach
dzia³alnoœæ w zakresie kultury fizycznej, polega na: 
1) zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu terenów oraz eksploatacji urz¹dzeñ i obiektów – zgodnie z warunkami bez-

pieczeñstwa, 
2) zapewnieniu w obiektach i na terenach, o których mowa w pkt. 1, warunków do udzielania pomocy przedlekarskiej

w nag³ych wypadkach osobom potrzebuj¹cym, 
3) zapewnieniu w obiektach i na terenach, o których mowa w pkt. 1, pomieszczeñ dla GOPR lub TOPR, a tak¿e

zapewnieniu ratownikom GOPR lub TOPR, w czasie pe³nienia s³u¿by, mo¿liwoœci korzystania poza kolejnoœci¹ z kolei
linowych lub wyci¹gów narciarskich. 

Za stan i warunki bezpieczeñstwa terenów i tras s³u¿¹cych uprawianiu sportów zimowych, znajduj¹cych siê przy
kolejach linowych lub wyci¹gach narciarskich, odpowiadaj¹ w³aœciciele tych kolei i wyci¹gów. 

W czasie prowadzenia dzia³alnoœci ratowniczej i zwi¹zanego z ni¹ transportu lub dzia³alnoœci profilaktycznej GOPR
wspó³pracuje, a w miarê potrzeby mo¿e korzystaæ z pomocy, w szczególnoœci: 
1) publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, 
2) jednostek podleg³ych ministrowi obrony narodowej oraz ministrowi spraw wewnêtrznych i administracji, 
3) administracji lasów pañstwowych oraz parków narodowych i krajobrazowych. 

Warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 

Do wykonywania zadañ w zakresie bezpieczeñstwa osób p³ywaj¹cych, k¹pi¹cych siê i uprawiaj¹cych sporty wodne
upowa¿nione s¹ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) oraz inne organizacje ratownicze, które wykonuj¹
obowi¹zki i uprawnienia WOPR za zgod¹ Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej i Turystyki. 

W czasie prowadzenia dzia³alnoœci ratowniczej i zwi¹zanego z ni¹ transportu lub dzia³alnoœci profilaktycznej WOPR
wspó³pracuje, a w miarê potrzeby mo¿e korzystaæ z pomocy, w szczególnoœci: 
1) publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, 
2) jednostek podleg³ych ministrowi obrony narodowej oraz ministrowi spraw wewnêtrznych i administracji, 
3) administracji lasów pañstwowych oraz parków narodowych i krajobrazowych, 
4) dyrektorów urzêdów morskich, 
5) przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Ratownictwo Okrêtowe. 

K¹pieliska mog¹ byæ zorganizowane lub prowizoryczne. 

K¹pieliskiem zorganizowanym jest teren po³o¿ony nad obszarem wodnym, z pla¿¹, na sta³e przystosowany do
k¹pieli, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami k¹pieli, wyposa¿ony w urz¹dzenia sanitarne oraz inne
urz¹dzenia, jak: pomosty, natryski i szatnie.

BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

K¹pieliskiem prowizorycznym jest teren po³o¿ony nad obszarem wodnym, z pla¿¹, przystosowany do sezonowego
wykorzystania, z miejscem do k¹pieli prowizorycznie oznakowanym oraz wyposa¿ony w urz¹dzenia sanitarne. 

P³ywalni¹ jest obiekt wyposa¿ony w sztuczny zbiornik wodny (basen) przeznaczony do k¹pieli, maj¹cy trwa³e brze-
gi i dno, zaopatrywany w wodê przep³ywow¹ oraz maj¹cy urz¹dzenia sanitarne, szatnie i natryski. P³ywalnie mog¹ byæ
kryte i odkryte. 

Szczegó³owe warunki korzystania z k¹pieliska lub p³ywalni okreœla regulamin. 

K¹pielisko nale¿y zlokalizowaæ tak, aby mia³o dogodnie ukszta³towany brzeg i dno oraz dobre nas³onecznienie.
Szybkoœæ pr¹du wody w obrêbie k¹pieliska zlokalizowanego nad wodami bie¿¹cymi nie powinna przekraczaæ 1 m/sek. 

K¹pieliska mog¹ byæ urz¹dzane nad obszarami wodnymi, których zanieczyszczenie nie przekracza dopuszczalnych
norm ustalonych w odrêbnych przepisach. 

Lokalizacja k¹pieliska wymaga pozytywnej opinii Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz uzgodnienia
z w³aœciwym organem administracji samorz¹dowej, inspektoratem ¿eglugi œródl¹dowej i organem Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej, a lokalizacja k¹pieliska nad wodami morskimi – ponadto z dyrektorem w³aœciwego urzêdu morskiego. 

Zakazem k¹pieli powinny byæ objête obszary wodne, na których k¹piel jest niebezpieczna, a w szczególnoœci
po³o¿one przy œluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, jak równie¿ szlaki ¿eglowne oraz wody o silnym zanie-
czyszczeniu i wirach. 

Obszary wodne objête zakazem k¹pieli nale¿y oznaczyæ, w szczególnoœci przy dojœciach i dojazdach do obszaru
wodnego, odpowiednimi znakami okreœlaj¹cymi przyczynê zakazu. 

Miejsce niebezpieczne po³o¿one na obszarze wodnym, na którym k¹piel jest dozwolona, oznacza siê tablic¹ ostrze-
gawcz¹, okreœlaj¹c¹ przyczynê niebezpieczeñstwa. Dzieci do lat 7 mog¹ korzystaæ z k¹pieli wy³¹cznie pod opiek¹ i nad-
zorem osób pe³noletnich. 

Do kierowników oœrodków wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, po³o¿onych nad obszarami
wodnymi, nale¿y: 
1) zagospodarowanie obszarów wodnych w celu umo¿liwienia k¹pieli oraz okreœlenie miejsc przeznaczonych do k¹pieli

dla osób nie umiej¹cych p³ywaæ, 
2) zapewnienie oznakowania wszystkich obszarów wodnych i miejsc, na których k¹piel jest niebezpieczna lub objêtych

zakazem k¹pieli. 

Dla oœrodków, o których mowa w ust. 1, po³o¿onych na terenach ze sob¹ s¹siaduj¹cych lub znajduj¹cych siê w po-
bli¿u, mo¿e byæ urz¹dzone k¹pielisko wspólne. 

Do obowi¹zków kierowników kolonii, obozów i innych placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, których uczestnicy
korzystaj¹ z ogólnodostêpnych k¹pielisk i p³ywalni, nale¿y: 
1) zapoznanie uczestników z regulaminem danego k¹pieliska lub p³ywalni oraz czuwanie nad jego œcis³ym przestrzeganiem, 
2) uzgodnienie z kierownikiem k¹pieliska lub p³ywalni warunków i sposobu korzystania z k¹pieliska lub p³ywalni

zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo uczestnikom. 

Do obowi¹zków organizatorów imprez p³ywackich na wodach otwartych, z wyj¹tkiem maratonów p³ywackich, nale¿y
zapewnienie dy¿uru: 
1) lekarza oraz co najmniej dwóch ratowników, 
2) co najmniej dwóch p³etwonurków, je¿eli g³êbokoœæ wody przekracza 4 m lub woda jest nieprzezroczysta. 

Do obowi¹zków organizatorów maratonów p³ywackich na wodach otwartych nale¿y: 
1) zapewnienie podczas trwania imprezy obecnoœci zespo³u ratowniczego w sk³adzie: lekarz, starszy ratownik i dwóch

p³etwonurków, przy czym zespó³ ten powinien przebywaæ w ³odzi motorowej na trasie maratonu, 
2) zapewnienie ka¿demu uczestnikowi maratonu asekuracji przez ratownika przebywaj¹cego w ³odzi wios³owej oznaczonej

numerem odpowiadaj¹cym numerowi startowemu zawodnika. 

Maratonem p³ywackim jest impreza p³ywacka polegaj¹ca na przep³yniêciu odcinka przekraczaj¹cego 3 km. 

Do obowi¹zków kierownika szkolenia p³ywackiego na wodach otwartych nale¿y zapewnienie: 
1) obecnoœci ratownika, 
2) asekuruj¹cych ³odzi wios³owych lub motorowych – co najmniej jedna ³ódŸ na ka¿de piêæ osób.
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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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Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne normy zatrudnienia ratowników: 
1) w k¹pieliskach œródl¹dowych na ka¿de 100 m linii brzegowej – jeden ratownik od strony l¹du i jeden ratownik

od strony lustra wody, 
2) na p³ywalniach dysponuj¹cych nieckami o d³ugoœci do 25 m – jeden ratownik, 
3) na p³ywalniach dysponuj¹cych nieckami o d³ugoœci 25-50 m – dwóch ratowników, 
4) na p³ywalniach dysponuj¹cych nieckami o d³ugoœci powy¿ej 50 m – trzech ratowników, 
5) w k¹pieliskach nadmorskich – trzyosobowe zespo³y ratowników na ka¿de 100 m linii brzegowej. 

Zapewnienie bezpieczeñstwa przez osoby fizyczne i prawne, prowadz¹ce nad wod¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie kultu-
ry fizycznej, uprawiaj¹cym sporty wodne, a w szczególnoœci: ¿eglarstwo, ¿eglarstwo lodowe, ¿eglarstwo motorowodne
i narciarstwo wodne, wioœlarstwo, kajakarstwo oraz lotniarstwo i para lotniarstwo holowane za statkami motorowymi,
polega na: 

1) zagospodarowaniu i eksploatacji przystani i sprzêtu p³ywaj¹cego oraz u¿ytkowaniu przyleg³ych akwenów – zgodnie
z wymogami bezpieczeñstwa, ustalonymi w odrêbnych przepisach, 

2) zapewnieniu na przystani i akwenie, o którym mowa w pkt. 1, warunków do udzielania pomocy osobom potrze-
buj¹cym, w tym pomocy przedlekarskiej w nag³ych wypadkach. 

Sk³ad za³ogi sprzêtu p³ywaj¹cego ustala siê, uwzglêdniaj¹c zasady dobrej praktyki i wymagania przepisów. 

Je¿eli w sk³adzie za³ogi sprzêtu p³ywaj¹cego s¹ dzieci do lat 14, powinna nim kierowaæ osoba pe³noletnia. 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa tras i urządzeń służących uprawianiu w okresie zimowym sportów
oraz rekreacji ruchowej w górach

I. Urz¹dzenia sportowe wyczynowe

Przez urz¹dzenia sportowe wyczynowe nale¿y rozumieæ: 
1) trasy narciarskie zjazdowe wyczynowe, 
2) trasy slalomowe, 
3) trasy narciarskie biegowe wyczynowe, 
4) skocznie narciarskie, 
5) urz¹dzenia biatlonowe, 
6) urz¹dzenia do snowboardingu, 
7) trasy dla skibobów, 
8) tory saneczkowe. 

W razie udostêpnienia tras narciarskich zjazdowych wyczynowych do u¿ytku publicznego, musz¹ byæ one ozna-
kowane, tak jak narciarskie trasy zjazdowe popularne. 

II. Urz¹dzenia s³u¿¹ce rekreacji ruchowej

Przez urz¹dzenia s³u¿¹ce rekreacji ruchowej nale¿y rozumieæ: 
1) narciarskie trasy zjazdowe popularne, 
2) nartostrady, 
3) narciarskie pólka æwiczebne, 
4) narciarskie trasy biegowe i œladowe popularne, 
5) tory saneczkowe popularne. 

Narciarskie trasy zjazdowe, biegowe i œladowe s¹ w okresie zimowym szlakami udostêpnionymi do u¿ytku publicznego. 

Narciarskie trasy zjazdowe popularne musz¹ byæ oznakowane w zale¿noœci od stopnia trudnoœci.
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

Z uwagi na nachylenie trasy w profilu pod³u¿nym wprowadza siê nastêpuj¹ce stopnie trudnoœci:

Stopieñ Trasy Oznakowanie Nachylenie w profilu pod³u¿nym
trudnoœci kolorem œrednie maksymalne

A bardzo ³atwe zielony do 15% (9°) 21% (12°)

B ³atwe niebieski 17-21% (10-12°) 30% (17°)

C trudne czerwony 21-29% (12-  6°) 40% (22°)

D bardzo trudne czarny ponad 29% (16°) 53% (28°)

Przy ocenie stopnia trudnoœci trasy bierze siê pod uwagê ponadto ukszta³towanie terenu, zalesienie, zabudowania oraz
inne obiekty znajduj¹ce siê w bezpoœredniej bliskoœci trasy. Ostateczny stopieñ trudnoœci trasy ustala GOPR lub TOPR. 

Urz¹dzenie transportu górskiego, z którego korzystaj¹ narciarze, mo¿e byæ eksploatowane w okresie zimowym, je¿eli
jest z nim zwi¹zana co najmniej jedna narciarska trasa zjazdowa o stopniu trudnoœci A lub B o minimalnej szerokoœci
30 m, zapewniaj¹ca równoczeœnie istnienie wolnej przestrzeni do zjazdu w wymiarze 100 m2 na osobê przy szczytowej
zdolnoœci przewozowej urz¹dzenia w ci¹gu 1 godz. (bezpieczne obci¹¿enie trasy). 

Narciarska trasa zjazdowa nie mo¿e przecinaæ osi wyci¹gu podporowego lub zaczepowego a w miarê mo¿liwoœci
nie powinna przechodziæ pod kolej¹ linow¹. Trasa nie mo¿e prowadziæ ani te¿ krzy¿owaæ siê z drogami publicznymi oraz
drogami i szlakami turystycznymi dla turystyki pieszej i narciarskiej. 

W³aœciciele kolei linowych lub wyci¹gów narciarskich s¹ obowi¹zani zapewniæ bezpieczne i bezkolizyjne dojœcie
pieszych do dolnej stacji oraz zjazd z tras i dolnego peronu do drogi, parkingu lub przystanku autobusowego. 

W razie prowadzenia trasy przez miejsca potencjalnie zagro¿one lawinami, stoki ponad tras¹ musz¹ byæ skutecznie
zabezpieczone przed ich zejœciem. W ten sam sposób musz¹ byæ zabezpieczone drogi przeznaczone do ruchu pieszego
w okresie zimowym. 

Nartostrady stanowi¹ specjalny rodzaj turystycznych szlaków narciarskich, zbudowanych w celu roz³adowania du¿ej
koncentracji ruchu; s¹ one jednokierunkowe i przeznaczone wy³¹cznie do zjazdu. Do przebiegu nartostrad, ich oznakowa-
nia oraz warunków bezpieczeñstwa na nartostradach stosuje siê zasady okreœlone dla popularnych tras narciarskich,
z wyj¹tkiem wymagañ dotycz¹cych szerokoœci. 

Narciarskie pólka æwiczebne, jako tereny przeznaczone do szkolenia narciarskiego i rekreacji ruchowej, powinny odpo-
wiadaæ nastêpuj¹cym wymaganiom: 
1) usytuowanie ich nie mo¿e kolidowaæ z trasami zjazdowymi, nartostradami oraz innymi drogami i szlakami, 
2) pólko æwiczebne powinno byæ oznaczone tablic¹ informacyjn¹. 

Za oznaczenie, przygotowanie i utrzymanie pólka w stanie nie zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu osób æwicz¹cych jest
odpowiedzialna osoba prowadz¹ca szkolenie narciarskie lub rekreacjê ruchow¹. 

Do tras narciarskich biegowych i œladowych popularnych oraz torów saneczkowych popularnych stosuje siê zasady
u¿ytkowania oraz zachowania warunków bezpieczeñstwa.

Tereny s³u¿¹ce uprawianiu narciarstwa dziel¹ siê na: 
1) zorganizowany teren narciarski (zamkniêty) oraz 
2) nie zorganizowany teren narciarski (otwarty). 

Przez zorganizowany teren narciarski nale¿y rozumieæ narciarskie trasy zjazdowe, których punkt wyjœcia mo¿e byæ
osi¹gniêty za pomoc¹ kolei linowej lub wyci¹gu narciarskiego. 

W³aœciciel kompleksu urz¹dzeñ wymienionych wy¿ej musi: 
1) ustanowiæ regulamin porz¹dkowy obowi¹zuj¹cy na wyznaczonym terenie, obejmuj¹cy co najmniej zasady korzysta-

nia z kolei linowych lub wyci¹gów narciarskich oraz czas ich pracy (ruchu), jak równie¿ œcis³e okreœlenie granic nar-
ciarskich tras zjazdowych, 

2) ustanowiæ zasady korzystania z narciarskich tras zjazdowych, które powinny byæ codziennie przed rozpoczêciem
przewozu narciarzy skontrolowane, po zakoñczeniu ruchu patrolowane, a ich pokrywa œniegowa wyrównana, 

3) zapewniæ udzielenie narciarzom pierwszej pomocy w nieszczêœliwych wypadkach i zachorowaniach. 

Trasy, na których nie stwierdzono naruszenia wymogów bezpieczeñstwa okreœlonych wy¿ej, mog¹ byæ uznane za
„otwarte”, trasy zaœ, które nie spe³niaj¹ tych wymogów, powinny byæ uznane za „zamkniête”, a fakt ten musi byæ podany
do wiadomoœci publicznej. 
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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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BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 

U¿ytkowników narciarskich tras zjazdowych popularnych i wyczynowych obowi¹zuj¹ zasady regulacji ruchu narciar-
skiego, zgodne z regu³ami Miêdzynarodowej Federacji Narciarstwa (FIS) i przyjête przez Polski Zwi¹zek Narciarski, GOPR
i TOPR oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w formie kodeksu narciarskiego. 

Zasady regulacji ruchu narciarskiego, o których mowa w ust. 1, nie dotycz¹ imprez, treningów i zawodów
sportowych, nie odnosz¹ siê te¿ do indywidualnych narciarzy, uprawiaj¹cych rekreacjê ruchow¹ w terenach otwartych.

Zasady ostrzegania o niebezpieczeństwie oraz oznakowanie szlaków i tras górskich

I. Szlaki turystyczne letnie

Oznakowanie szlaku turystycznego dokonywane jest przez umieszczenie w widocznych punktach terenowych
znaków prostok¹tnych trójkolorowych: kolor bia³y, dowolny kolor z wyj¹tkiem bia³ego, kolor bia³y, malowane farb¹ olejn¹,
o wymiarach 15 x 10 cm. 

Znaki w terenie powinny byæ umieszczone w taki sposób, aby by³a zachowana widocznoœæ kolejnego znaku do przo-
du i do ty³u, nie rzadziej jednak ni¿ co 50 m. 

Na pocz¹tku i na koñcu szlaku turystycznego umieszcza siê widoczny drogowskaz, na którym powinien byæ za-
znaczony kolor szlaku i czas przejœcia. 

II. Tereny uprawiania turystyki i sportów zimowych

Na szlakach turystycznych, na których uprawiana jest turystyka piesza zim¹, obowi¹zuj¹ znaki letnie oraz umiesz-
czone okresowo znaki zimowe. 

Obowi¹zek umieszczenia i konserwowania znaków spoczywa na w³aœcicielach terenów lub osobach fizycznych
i prawnych prowadz¹cych na nich dzia³alnoœæ z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Na szlakach i trasach, na których
uprawiane s¹ turystyka i sporty zimowe, obowi¹zuj¹ znaki: zakazu, ostrzegawcze oraz informacyjne. 

A. Znaki zakazu

Tablice znaków zakazu s¹ trójkolorowe (czerwony, czarny, bia³y) o wymiarach 500 mm (œrednica zewnêtrzna) i 350 mm
(œrednica wewnêtrzna). 

B. Znaki ostrzegawcze

Zwężenie 
na trasie

SkrzyżowanieZakrętyPrzygotowanie 
trasy maszynami 
do ubijania śniegu

Niebezpieczeństwo 
wypadnięcia  z trasy 

lub spadnięcia

Zakaz 
chodzenia 

pieszo

Zakaz jazdy 
na sankach 

i chodzenia pieszo

Zakaz skręcania
(jazda wyłącznie 

na wprost)

Zakaz jazdy 
na sankach 

Zakaz jazdy 
na skibobach
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

MODUŁ IV

Znaki ostrzegawcze trójk¹tne s¹ trójkolorowe (czarny, ¿ó³ty, czerwony) o wymiarach 350 x 500 mm. Pozosta³e znaki
ostrzegawcze niewymiarowe s¹ du¿ych rozmiarów, dla zachowania widocznoœci z wiêkszej odleg³oœci. 

C. Znaki informacyjne

III. Niebezpieczeñstwo lawin

Stopieñ zagro¿enia lawinowego ustala GOPR, wspó³dzia³aj¹cy w tym zakresie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. 

Ustalenia, o których mowa wy¿ej, GOPR przekazuje niezw³ocznie do w³aœciwych organów administracji samo-
rz¹dowej, które og³aszaj¹ komunikaty o stopniu zagro¿enia lawinowego w œrodkach masowego przekazu o zasiêgu
ogólnopolskim i lokalnym. W komunikacie o stopniu zagro¿enia lawinowego podaje siê, jakie zosta³y wprowadzone
ograniczenia lub zakazy w poruszaniu siê ludzi i funkcjonowaniu urz¹dzeñ na danym obszarze. Og³aszany stopieñ zagro-
¿enia lawinowego mo¿e byæ zmieniony tylko kolejnym komunikatem wydanym przez ten sam organ. 

Dla stworzenia w³aœciwego systemu ostrzegawczego wprowadza siê stopnie zagro¿eñ lawinowych omówione w po-
ni¿szej tabeli. 

Stopnie zagro¿enia lawinowego

Stopieñ Stabilnoœæ Prawdopodobieñstwo Zalecenia
zagro¿enia pokrywy œniegowej wyzwolenia (zejœcia) lawiny dla ruchu osób

1 ma³y pokrywa œniegowa jest wyzwolenie lawiny jest mo¿liwe na ogó³ bezpieczne 
(nieznaczny) na ogó³ utrwalona i stabilna na bardzo niewielu skrajnie stromych warunki wêdrówek

(zwi¹zana) stokach tylko przy dodatkowym du¿ym 
obci¹¿eniu***

2 pokrywa œniegowa jest tylko wyzwolenie lawiny mo¿liwe przede korzystne warunki
umiarkowany na niektórych bardziej stromych wszystkim na okreœlonych** bardziej dla wêdrówek

stokach umiarkowanie stabilna, stromych stokach, tylko przy dodatkowym pod warunkiem
na ogó³ jednak wystarczaj¹co du¿ym obci¹¿eniu***; nie nale¿y siê uwzglêdnienia
utrwalona spodziewaæ samorzutnego schodzenia lokalnych rejonów**

wiêkszych lawin zagro¿eñ
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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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BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 

Stopnie zagro¿enia lawinowego – c.d. tabeli z poprzedniej strony

Stopieñ Stabilnoœæ Prawdopodobieñstwo Zalecenia
zagro¿enia pokrywy œniegowej wyzwolenia (zejœcia) lawiny dla ruchu osób

3 na wielu stromych stokach wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne poruszanie siê wymaga
znaczny pokrywa œniegowa jest ju¿ przy ma³ym obci¹¿eniu umiejêtnoœci oceny

utrwalona tylko umiarkowanie dodatkowym*** przede wszystkim sytuacji lawinowej;
lub s³abo na okreœlonych stromych stokach;  obszar, po którym

mo¿liwe jest samorzutne schodzenie mo¿na siê poruszaæ,
œrednich b¹dŸ tak¿e pojedynczych du¿ych jest ograniczony
lawin rejonami** zagro¿eñ

4 pokrywa œniegowa jest s³abo wyzwolenie lawin jest prawdopodobne poruszanie siê wymaga
du¿y utrwalona na wiêkszoœci ju¿ przy ma³ym obci¹¿eniu umiejêtnoœci oceny

stromych stoków dodatkowym*** na wiêkszoœci stromych sytuacji lawinowej;
stoków; mo¿liwe jest samorzutne obszar, po którym
schodzenie wielu œrednich rozmiarów mo¿na siê poruszaæ,
lawin, niejednokrotnie równie¿ du¿ych jest ograniczony
lawin rejonami** zagro¿eñ

5 pokrywa œniegowa jest nale¿y spodziewaæ siê samorzutnego poruszanie siê na ogó³ 
bardzo du¿y na rozleg³ym obszarze s³abo schodzenia wielu du¿ych lawin, jest niemo¿liwe

utrwalona i w znacznym  tak¿e na terenach o umiarkowanej
stopniu chwiejna stromiŸnie

Znaczenie odnoœników:
** Bli¿sze dane zawiera raport (komunikat) lawinowy (np. wysokoœci bezwzglêdne, wystawa stoków, formy terenu). 

*** Obci¹¿enie dodatkowe:
• du¿e, np. grupa narciarzy poruszaj¹ca siê bez zachowania miêdzy nimi odstêpów, 
• ma³e, np. samotny narciarz lub piechur.

Szczegółowe zasady organizowania wycieczek oraz zbiorowych imprez turystycznych i sportowych w górach 

Organizatorzy imprez turystycznych maj¹ obowi¹zek opracowania regulaminu imprezy, w którym okreœl¹ m.in.
warunki zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo jej uczestników. Organizator powinien zapoznaæ uczestników z regulaminem
przed imprez¹. 

Imprezy sportowe o charakterze masowym lub wyczynowym s¹ organizowane na podstawie regulaminów w³aœci-
wych polskich zwi¹zków sportowych. 

Regulamin powinien uwzglêdniaæ specyfikê obszaru, w którym odbywa siê impreza oraz okreœlaæ zasady udzielania
pomocy w razie wypadku. 

Miejsce imprez, o których mowa wy¿ej, oraz treningów nale¿y wybraæ tak, aby nie by³o niebezpieczeñstwa kolizji
zawodników z osobami nie bior¹cymi udzia³u w imprezie. 

Wybrany odcinek trasy, szlaku albo stok, na którym odbywaj¹ siê zawody lub zorganizowany trening, powinien byæ
wyraŸnie oznakowany. 

Bezpoœrednio po zakoñczeniu zawodów lub treningów zorganizowanych na uczêszczanych trasach, szlakach i sto-
kach organizator tych imprez ma obowi¹zek doprowadzenia terenu do stanu bezpiecznej u¿ywalnoœci przez turystów
i sportowców nie zorganizowanych. 

Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, le¿¹cych na obszarach parków narodowych i rezerwatów
przyrody oraz le¿¹cych powy¿ej 1000 m n.p.m. mog¹ prowadziæ tylko górscy przewodnicy turystyczni. Treningi w tere-
nach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywaæ siê z udzia³em górskiego przewodnika
turystycznego. 

Organizatorów imprez turystycznych i sportowych dla m³odzie¿y szkolnej obowi¹zuj¹ tak¿e przepisy wydane przez
Ministra Edukacji Narodowej. 
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

Na terenach objêtych bezpoœredni¹ dzia³alnoœci¹ GOPR lub TOPR wszystkie imprezy turystyczne i sportowe powin-
ny byæ zg³oszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczêcia imprezy. Zg³oszenie powinno
zawieraæ nastêpuj¹ce dane: 
1. okreœlenie organizatora imprezy, 
2. termin i czas trwania, 
3. miejsce imprezy, 
4. przewidywana liczba uczestników. 

Imprezy, o których mowa, s¹ zabezpieczane przez GOPR lub TOPR. Zakres i sposób zabezpieczenia zg³oszonych imprez
ustala GOPR lub TOPR w uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

Dekalog turysty górskiego

I
Zanim wyruszysz w góry, zastanów siê, czy posiadasz dostateczne doœwiadczenie. Przed wyjœciem poddaj ocenie stan
zdrowia i si³y, swoje i towarzyszy, a w szczególnoœci dzieci.

II
Przygotuj wczeœniej dok³adny plan wycieczki, najlepiej udaj¹ siê improwizacje ... dobrze przygotowane. Poczytaj prze-
wodniki, mapy, skorzystaj z us³ug informacji turystycznej, wskazówek przewodników górskich, gospodarzy schronisk,
miejscowej ludnoœci.

III
W górach szybko i czêsto zmieniaj¹ siê warunki atmosferyczne, niezbêdna jest odzie¿ chroni¹ca przed z³¹ pogod¹ i zim-
nem oraz mocne, wysokie buty na profilowanej podeszwie.

IV
Wychodz¹c na wycieczkê, pozostaw w domu, schronisku czy u znajomych wiadomoœæ o celu i trasie wycieczki oraz
godzinie powrotu. W ten prosty sposób zapewnisz sobie szybk¹ pomoc w razie wypadku.

V
Szybkoœæ poruszania siê dostosuj do mo¿liwoœci najmniej sprawnego uczestnika wycieczki. „Po¿eranie kilometrów” pro-
wadzi niechybnie do wyczerpania, a poza tym ogranicza mo¿liwoœæ uroków górskiego krajobrazu.

VI
Uwa¿aj na ka¿dy krok – upadki zdarzaj¹ siê tak¿e w ³atwym terenie. Szczególnej ostro¿noœci wymagaj¹ trudniejsze par-
tie trasy: strome, mokre i zaœnie¿one stoki, p³aty starego œniegu. Nie zbaczaj z oznakowanego szlaku – jest on zwykle
wytyczony w sposób optymalny uwzglêdniaj¹cy zarówno wzglêdy bezpieczeñstwa jak i wysi³ek potrzebny na pokonanie
trasy.

VII
Nie str¹caj kamieni, gdy¿ nara¿asz innych turystów na powa¿ne niebezpieczeñstwo. Miejsce zagro¿one przez spadaj¹ce
kamienie przechodŸ szybko i uwa¿nie.

VIII
Decyzja zawrócenia z drogi to nie hañba, lecz g³os rozs¹dku. Nie wstydŸ siê zawrócenia, gdy za³amie siê pogoda, nadej-
dzie mg³a lub trasa oka¿e siê zbyt trudna.

IX
Szanuj przyrodê, nie ha³asuj; jest to niebezpieczne. Dbaj o czystoœæ i porz¹dek w górach. Usuwaj¹c œmieci dajesz dowód
swej kultury.

X
Je¿eli mimo ostro¿noœci zdarzy siê wypadek – przede wszystkim zachowaj spokój. Poszkodowanego u³ó¿ w bezpiecznej
pozycji, w widocznym miejscu i pod opiek¹. Przyjêtymi w górach sygna³ami wezwij na pomoc GOPR.

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ
Zarz¹du G³ównego PTTK
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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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Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni

Warunki bezpieczeñstwa osób korzystaj¹cych z k¹pielisk i p³ywalni zapewnia siê w szczególnoœci przez: 
1) wyraŸne oznaczenie granic k¹pielisk i p³ywalni, w ramach których oznacza siê granice miejsc do k¹pieli, w tym stre-

fy dla osób nie umiej¹cych p³ywaæ, 
2) dy¿ury wodnej s³u¿by ratowniczej oraz wyposa¿enie w sprzêt ratowniczy, 
3) przygotowanie miejsc ratownikom w celu sta³ej obserwacji i kontroli osób k¹pi¹cych siê, a w k¹pieliskach – tak¿e

korzystaj¹cych ze sprzêtu p³ywaj¹cego. 

Na terenach k¹pielisk poza warunkami, o których mowa wy¿ej, nale¿y zapewniæ informacjê o dopuszczalnoœci lub
zakazie k¹pieli. Informacjê przekazuje siê przez wywieszanie odpowiednich flag. Ustala siê nastêpuj¹ce oznaczenia
kolorów flag: 
1) flaga bia³a – k¹piel dozwolona, 
2) flaga czerwona – zakaz k¹pieli. 

Flagê czerwon¹ wywiesza siê gdy, k¹pielisko jest nieczynne, oraz zawsze, gdy: 
1) temperatura wody wynosi poni¿ej 14°C, 
2) widocznoœæ jest ograniczona do 50 m, 
3) szybkoœæ wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, 
4) wystêpuje fala powy¿ej 70 cm, z pojawiaj¹cymi siê pienistymi bia³ymi grzywami, 
5) wystêpuj¹ silne pr¹dy wsteczne. 

Przy ka¿dym k¹pielisku i p³ywalni powinien byæ umieszczony na widocznym miejscu regulamin ustalony przez
kierownika. Regulamin powinien byæ umieszczony na tablicy o minimalnych wymiarach 120 cm x 70 cm, napisany lite-
rami wielkoœci nie mniejszej ni¿ 1 cm. 

Korzystanie z k¹pieliska i p³ywalni mo¿e odbywaæ siê w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. Przez grupê
zorganizowan¹ rozumie siê zespó³ osób uprawiaj¹cych æwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruk-
tora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. 

W celu stworzenia warunków bezpieczeñstwa w k¹pielisku zorganizowanym nale¿y: 
1) zapewniæ sta³¹ kontrolê przez ratowników lustra wody z brzegu i od strony wody (z ³odzi ratunkowych lub stacjo-

narnych punktów ratowniczych na wodzie),
2) trwale oznaczyæ strefy dla umiej¹cych i nie umiej¹cych p³ywaæ, a w szczególnoœci: 

a. strefy dla nie umiej¹cych p³ywaæ o g³êbokoœci wody nie wiêkszej ni¿ 120 cm – bojami (p³awami) w kolorze ¿ó³-
tym, przy czym za bojami powinien znajdowaæ siê pas bezpieczeñstwa o szerokoœci 5 m i g³êbokoœci nie prze-
kraczaj¹cej 130 cm, 

b. strefy dla umiej¹cych p³ywaæ o g³êbokoœci wody do 4 m – bojami (p³awami) w kolorze czerwonym, przy czym
odleg³oœæ ich od strefy dla nie umiej¹cych p³ywaæ lub od linii brzegowej mo¿e w kierunku prostopad³ym wynosiæ
maksymalnie 50 m, 

3) wydzieliæ brodzik dla dzieci w miejscu, w którym znajduje siê piaszczyste i p³askie dno oraz woda o g³êbokoœci do
40 cm, przez oznaczenie bojami (p³awami) oraz otoczenie siatk¹ siêgaj¹c¹ do dna, 

4) zapewniæ bie¿¹c¹ informacjê dotycz¹c¹ temperatury wody i powietrza oraz wysokoœci fali i si³y wiatru, 
5) wyposa¿yæ k¹pielisko w apteczkê i sprzêt medyczny pierwszej pomocy, 
6) wyposa¿yæ k¹pielisko w sprzêt ratunkowy i pomocniczy oraz urz¹dzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe

i s³uchowe), 
7) ustawiæ maszty wyposa¿one w komplet flag informacyjnych. 

K¹pielisko zorganizowane powinno byæ wyposa¿one w wie¿e obserwacyjne lub podwy¿szone pomosty dla ratowni-
ków oraz sieæ ³¹cznoœci przewodowej lub radiowej (wewnêtrznej i z mo¿liwoœci¹ bezpoœredniego ³¹czenia siê z pogo-
towiem ratunkowym i najbli¿sz¹ jednostk¹ policji). 

W celu stworzenia warunków bezpieczeñstwa w k¹pielisku prowizorycznym nale¿y: 
1) zapewniæ sta³¹ kontrolê lustra wody przez ratowników, 
2) oznaczyæ strefy dla umiej¹cych i nie umiej¹cych p³ywaæ, 
3) wyposa¿yæ k¹pielisko w apteczkê i sprzêt medyczny pierwszej pomocy, 
4) wyposa¿yæ k¹pielisko w sprzêt ratunkowy i pomocniczy, 
5) ustawiæ maszty wyposa¿one w komplet flag informacyjnych. 
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.
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W celu stworzenia warunków bezpieczeñstwa na p³ywalni nale¿y zapewniæ: 
1) sta³¹ obserwacjê przez ratownika (ratowników) lustra wody oraz osób znajduj¹cych siê na terenie obiektu, 
2) oznaczenie g³êbokoœci wody w sposób trwa³y i widoczny, 
3) wyposa¿enie p³ywalni w apteczkê i sprzêt medyczny pierwszej pomocy, 
4) wyposa¿enie p³ywalni w sprzêt ratunkowy, 
5) trwa³e ogrodzenie p³ywalni odkrytej, 
6) bezpoœredni¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹ z pogotowiem ratunkowym i najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji, 
7) zamykanie p³ywalni w okreœlonych godzinach, w których nie pracuje s³u¿ba ratownicza. 

W zajêciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedn¹ osobê prowadz¹c¹ zajêcia nie mo¿e przypadaæ
wiêcej ni¿ 15 uczestników. 

Do podstawowych obowi¹zków ratowników nale¿y: 
1) sta³e obserwowanie obszaru k¹pieliska i niezw³oczne reagowanie na ka¿dy sygna³ wzywania pomocy oraz podej-

mowanie akcji ratowniczej, 
2) kontrola stanu urz¹dzeñ oraz sprzêtu, które zapewniaj¹ bezpieczeñstwo osób k¹pi¹cych siê, 
3) kontrola stref dla umiej¹cych i nie umiej¹cych p³ywaæ, 
4) wywieszanie na maszcie flag informacyjnych odpowiedniego koloru, 
5) sygnalizowanie, za pomoc¹ urz¹dzeñ alarmowych, przekroczeñ obowi¹zuj¹cego regulaminu (np. granicy strefy dla

umiej¹cych p³ywaæ), a w k¹pieliskach tak¿e nadchodz¹cej burzy, 
6) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowi¹zuj¹cego na terenie k¹pieliska lub p³ywalni, 
7) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotycz¹cych

nag³ych zmian warunków atmosferycznych), 
8) codzienne kontrolowanie g³êbokoœci wody przed otwarciem k¹pieliska, a w razie potrzeby - przesuniêcie miejsca

k¹pieli lub czasowe wy³¹czenie okreœlonych obszarów k¹pieliska z u¿ywalnoœci, 
9) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do k¹pieli z wszelkich przedmiotów mog¹cych spowodowaæ

skaleczenie lub inny nieszczêœliwy wypadek, 
10) bie¿¹ce prowadzenie dziennika pracy. 

K¹pielisko zorganizowane powinno byæ wyposa¿one w nastêpuj¹cy sprzêt ratunkowy i pomocniczy oraz urz¹dzenia syg-
nalizacyjne i ostrzegawcze: 

1) ³odzie ratunkowe: 
a. motorowe – jedna na ka¿de 400 m linii brzegowej, 
b. wios³owe  – jedna na ka¿de 100 m linii brzegowej, 

2) ko³a ratunkowe z link¹ lub pasy ratownicze – jedno na 50 m linii brzegowej, zawieszone na s³upkach w pobli¿u lus-
tra wody, 

3) bosaki ratunkowe, 
4) liny asekuracyjne z ko³owrotkiem o d³ugoœci minimum 80 m na ka¿dym stanowisku ratowniczym (na k¹pieliskach

morskich – jedna na ka¿de 100 m linii brzegowej), 
5) tuby s³uchowe lub elektroakustyczne na wszystkich stanowiskach ratunkowych od strony l¹du i wody, 
6) tablice zawieraj¹ce aktualne informacje o temperaturze wody i powietrza, sile wiatru oraz wysokoœci fali, 
7) sygnalizacjê alarmow¹, 
8) œrodki ³¹cznoœci miêdzy stanowiskami ratunkowymi – przewodowe lub radiowe, 
9) rzutki ratunkowe, 

10) sprzêt do nurkowania, 
11) lornetki, 
12) nosze ratunkowe. 

W k¹pielisku zorganizowanym powinno znajdowaæ siê tak¿e pomieszczenie na sprzêt ratunkowy, pomocniczy i oso-
bisty ratowników, jedno na 200 m linii brzegowej. 

K¹pielisko prowizoryczne powinno byæ wyposa¿one w nastêpuj¹cy sprzêt ratunkowy i pomocniczy: 
1) ³odzie wios³owe – jedna na 100 m linii brzegowej, 
2) ko³a ratunkowe z link¹ lub pasy ratownicze – jedno na 50 m linii brzegowej, 
3) linê asekuracyjn¹ o d³ugoœci minimum 80 m, 
4) dŸwiêkowy sygna³ alarmowy, 
5) rzutki ratunkowe, 
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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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14. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. CIOP, Warszawa 2002.

15. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza elektrycznego. ODiDK, Gdańsk 2000.

16. Środki ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa, 2002.
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6) lornetkê, 
7) bosaki ratunkowe. 

P³ywalnia powinna byæ wyposa¿ona w nastêpuj¹cy sprzêt ratunkowy i pomocniczy: 
1) ko³a ratunkowe z link¹ lub pasy ratownicze – dwa na p³ywalniach o d³ugoœci do 50 m i cztery na p³ywalniach

o d³ugoœci powy¿ej 50 m, 
2) ¿erdzie o d³ugoœci co najmniej 4 m – dwie na p³ywalniach o d³ugoœci powy¿ej do 50 m oraz cztery na p³ywalniach

o d³ugoœci powy¿ej 50 m. 

£odzie ratunkowe powinny byæ trwale oznakowane na burtach oraz mieæ nastêpuj¹ce wyposa¿enie: 
1) ko³o ratunkowe z link¹, a tak¿e pasy ratunkowe, 
2) rzutkê ratunkow¹, 
3) zaburtow¹ linkê ratunkow¹, 
4) tubê g³osow¹ lub elektroakustyczn¹, 
5) kotwicê na ³añcuchu lub linê kotwiczn¹, 
6) sprzêt medyczny pierwszej pomocy. 

Stanowisko ratownicze powinno byæ wyposa¿one w: 
1) sprzêt do nurkowania (p³etwy, maska, fajka), 
2) lornetkê, 
3) radiotelefon, 
4) rzutkê ratunkow¹, 
5) sprzêt medyczny pierwszej pomocy. 

Regulamin k¹pieliska i p³ywalni powinien w szczególnoœci: 
1) okreœlaæ nazwê i adres jednostki organizacyjnej prowadz¹cej k¹pielisko lub p³ywalniê, 
2) przewidywaæ zakaz wstêpu osobom, których stan wskazuje na spo¿ycie alkoholu, zakaz sprzeda¿y, podawania,

wnoszenia i spo¿ywania napojów alkoholowych, 
3) postanawiaæ, ¿e: 

a. dzieci do lat 7 mog¹ przebywaæ na terenie k¹pieliska lub p³ywalni oraz k¹paæ siê wy³¹cznie pod opiek¹ osób
pe³noletnich, 

b. zajêcia na p³ywalni krytej odbywaj¹ siê grupowo wed³ug ustalonego rozk³adu zajêæ, 
c. grupa p³ywaj¹ca na p³ywalni krytej nie mo¿e liczyæ wiêcej ni¿ 15 uczestników na jedn¹ osobê prowadz¹c¹ zajêcia, 
d. zajêcia na p³ywalni krytej mog¹ odbywaæ siê tylko w obecnoœci instruktorów p³ywania i ratowników, 
e. osoby naruszaj¹ce porz¹dek publiczny lub przepisy regulaminu bêd¹ usuwane z terenu k¹pieliska lub p³ywalni, 
f. wszystkie osoby znajduj¹ce siê na terenie k¹pieliska lub p³ywalni s¹ obowi¹zane podporz¹dkowaæ siê nakazom

ratowników pe³ni¹cych dy¿ur. 

Wzory znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych 

Znaki zakazu oraz ostrzegawcze obowi¹zuj¹ na odleg³oœæ podan¹ na obrze¿u znaku, licz¹c w metrach w jedn¹ i drug¹
stronê od znaku. Je¿eli na znaku nie ma podanej odleg³oœci, obowi¹zuje on na obszarze wodnym w zasiêgu wzroku. 

I. Znaki zakazu
Znaki zakazu wskazuj¹ rodzaj zakazu i okreœlaj¹ jego przyczynê. 
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.
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II. Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze uprzedzaj¹ k¹pi¹cych siê o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym i wskazuj¹ przyczynê
niebezpieczeñstwa. 

III. Znaki informacyjne

Znaki informacyjne wskazuj¹, ¿e w pobli¿u znaku znajduj¹ siê podane na znaku obiekty i urz¹dzenia. 
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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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Przykłady sprzętu medycznego, w który powinny być wyposażone pływalnie  i kąpieliska

 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezach żeglarskich 

Udzia³ lub kontynuowanie udzia³u w imprezach ¿eglarskich zale¿y od decyzji ka¿dego kierownika jachtu i odbywa
siê tylko na jego odpowiedzialnoœæ. W przypadku, kiedy kierownikiem jachtu jest osoba niepe³noletnia, decyzja nale¿y
do kierownika ekipy lub rodziców (opiekunów). 

Ka¿dy kierownik jachtu ma obowi¹zek udzielenia wszelkiej pomocy ka¿demu statkowi czy osobie znajduj¹cej siê
w niebezpieczeñstwie, dbaj¹c o bezpieczeñstwo w³asnego jachtu. 

Organizator imprezy jest obowi¹zany do przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a w szczególnoœci do: 
1) spe³nienia wszystkich warunków okreœlonych w og³oszonym zawiadomieniu o imprezie, 
2) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie organizacji imprez, 
3) uzyskania odpowiedniej zgody na przeprowadzenie imprezy, jeœli jest to wymagane, 
4) powo³ania kierownika imprezy, 
5) stosownie do warunków i programu imprezy zapewnienia opieki medycznej - minimum pielêgniarka z apteczk¹

pierwszej pomocy, 
6) sprawdzania przy przyjmowaniu zg³oszeñ, czy jachty, ich kierownicy i cz³onkowie za³óg odpowiadaj¹ warunkom

ustalonym dla danej imprezy, 
7) przekazania do dyspozycji kierownika imprezy w czasie przez niego wymaganym: 

a. niezbêdnych œrodków technicznych, 
b. statku kierownika imprezy oraz statków ratowniczych, 
c. informacji z aktualnymi prognozami pogody, 
d. informacji o sposobie zabezpieczania, 

8) udzielenia wszelkiej pomocy kierownikowi imprezy, a w szczególnoœci w zakresie bezpieczeñstwa. 

    Kierownik imprezy jest odpowiedzialny za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie imprezy, zgodnie z jej rodzajem; 
może ją odroczyć, przerwać lub odwołaæ szczególnie, jeżeli jej przeprowadzenie lub kontynuowanie zagraża 
bezpieczeństwu uczestników.

BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 
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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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

MODUŁ IV

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo imprezy, kierownik jest obowi¹zany do: 
1) opracowania i przekazania zainteresowanym ustnej lub pisemnej instrukcji zabezpieczenia trasy imprezy, 
2) sprawdzenia, czy zabezpieczenie imprezy jest skuteczne i zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
3) ustalenia sposobu rejestracji jachtów wychodz¹cych i powracaj¹cych z imprezy, 
4) omówienia z kierownikami jachtów, kierownikami ekip lub trenerami instrukcji ¿eglugi, ze szczególnym zwróceniem

uwagi na problemy bezpieczeñstwa. 
Kierownikowi w czasie trwania imprezy przys³uguj¹, w stosunku do uczestników, uprawnienia dyscyplinarne,

a w stosunku do cz³onków kierownictwa imprezy i jej obs³ugi oraz w stosunku do kierowników statków ratowniczych –
uprawnienia wynikaj¹ce z zasad zwierzchnictwa s³u¿bowego. Kierownik imprezy jest upowa¿niony do wezwania lub
przyjêcia pomocy dla zabezpieczenia ¿ycia wszystkich osób bior¹cych udzia³ w imprezie, je¿eli uzna to za niezbêdne ze
wzglêdu na warunki, w których impreza siê odbywa. Zaci¹gaj¹c zobowi¹zania z tego tytu³u kierownik imprezy dzia³a jako
pe³nomocnik organizatora imprezy. 
Kierownik jachtu jest obowi¹zany: 
1) przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych w danej imprezie,
2) stosowaæ siê do zarz¹dzeñ, poleceñ i sygna³ów kierownika imprezy oraz nakazaæ ich wykonanie za³odze, jeœli nie

zagro¿¹ one bezpieczeñstwu prowadzonego jachtu lub za³ogi, 
3) dbaæ o sprawnoœæ techniczn¹ jachtu oraz jego wyposa¿enie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami dobrej

praktyki, 
4) niezw³ocznie zawiadomiæ kierownika imprezy lub wskazan¹ przez niego osobê o wszelkich wypadkach, chorobach

i innych wydarzeniach mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo ¿eglugi jachtu, który prowadzi, lub innych jachtów
oraz o nieprzyst¹pieniu do imprezy – przed jej rozpoczêciem lub wycofaniu siê z imprezy – w trakcie jej trwania. 

Kierownik lub trener ekipy jest obowiązany do: 

1. zg³oszenia swojego udzia³u w imprezie, 
2. podejmowania wszelkich decyzji w stosunku do niepe³noletnich kierowników jachtów, 
3. przestrzegania przez powierzonych jego opiece cz³onków ekipy obowi¹zuj¹cych ogólnie oraz w danej imprezie

szczególnych przepisów bezpieczeñstwa, 
4. podporz¹dkowania siê decyzjom kierownika imprezy oraz udostêpnienia posiadanych œrodków technicznych, jeœli

tego wymagaj¹ wzglêdy bezpieczeñstwa. 
Kierownik statku ratowniczego jest obowi¹zany: 
1) przygotowaæ statek ratowniczy i jego za³ogê, zgodnie z wymaganiami danej imprezy i zasadami dobrej praktyki, 
2) stosowaæ siê do instrukcji ¿eglugi oraz do pisemnej lub ustnej instrukcji bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cej na akwe-

nach, na których odbywa siê impreza, 
3) do³o¿yæ wszelkich starañ, aby akcja ratownicza przeprowadzona by³a zgodnie z nale¿yt¹ dba³oœci¹ o zapewnienie

¿ycia i bezpieczeñstwa wszystkich osób i sprzêtu bior¹cego udzia³ w imprezie. 
Jako minimalne zabezpieczenie ratownicze imprezy, z wyj¹tkiem regat i przypadków, o których mowa wy¿ej, usta-

la siê jeden statek ratowniczy na ka¿de 20 jachtów. Statek kierownika imprezy, z wyj¹tkiem regat ¿eglarskich, mo¿e byæ
uwa¿any za statek ratowniczy. W wypadku dopuszczenia do imprezy (z wyj¹tkiem regat) ponad 50% kierowników
jachtów bez uprawnieñ ¿eglarskich – ustala siê jeden statek ratowniczy na 10 jachtów bior¹cych udzia³ w imprezie.
Zarz¹d okrêgowego zwi¹zku ¿eglarskiego mo¿e zezwoliæ, aby na terenie jego dzia³alnoœci impreza (z wyj¹tkiem treningów
i regat) by³a zabezpieczona przez szalupy wios³owe lub jachty ¿aglowe z co najmniej 2-osobow¹ za³og¹ z³o¿on¹ przynaj-
mniej z ¿eglarzy jachtowych. W takim przypadku jest wymagane, aby jedna jednostka zabezpieczaj¹ca przypada³a na
10 jachtów. 

Minimalne zabezpieczenie regat żeglarskich jachtów mieczowych i desek z ¿aglem stanowi jeden statek 
ratowniczy oraz dodatkowo jeden statek ratowniczy na ka¿d¹ rozpoczynaj¹c¹ siê liczbê jednostek żaglowych 

                    określonych w tabeli:

Miejsce regat
Liczba jednostek na dodatkowy jeden statek ratowniczy

jachty deski

wody œródl¹dowe 25 40

Zatoka Pucka, Zalew Szczeciñski, 
Zalew Wiœlany

20 30

Zatoka Gdañska, Morze Ba³tyckie 15 30

Nie jest wymagane zabezpieczenie regat morskich jachtów balastowych. 
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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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BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 

MODUŁ IV
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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANINIA SIĘ W GÓRACH

1. Wszelkie skracanie drogi i wybieranie szlaków nieznanych oraz „œcie¿ek na skróty” koñczy siê zwykle zab³¹dzeniem.
2. Marsz po stromych i mokrych stokach lub piargach, usuwaj¹cych siê spod stóp, wymaga du¿ej uwagi, aby ustrzec

siê przed wypadkiem.
3. Staczaj¹ce siê kamienie lub œnieg na stoku mog¹ spowodowaæ lawinê. Wyzwoleniu lawin sprzyja znaczne pochyle-

nie terenu (ponad 50°), brak krzewów lub drzew, odwil¿, fala akustyczna (echo).
4. Nie wyruszaj na wycieczki, zw³aszcza na strome stoki i ¿leby, bezpoœrednio po œwie¿ych i obfitych opadach œniegu.
5. Je¿eli nie mo¿esz unikn¹æ niebezpiecznego stoku, przekraczaj go w wy¿szych partiach, albo w terenie zalesionym,

poros³ym kosodrzewin¹.
6. W grupie zorganizowanej, przez zagro¿ony stok nale¿y iœæ gêsiego, jednym œladem w odstêpach 50-metrowych,

zachowuj¹c ostro¿noœæ.
7. W poprzek zagro¿onego stoku mo¿na rozpi¹æ czerwony sznur lawinowy. W razie zasypania ludzi u³atwia on szybkie

odnalezienie poszkodowanych.
8. Gdy porwie Ciê lawina, staraj siê utrzymaæ na jej powierzchni; podkurcz nogi, d³oñmi zas³oñ przestrzeñ nad usta-

mi. Pozycja taka przy p³ytkim zasypaniu pozwoli Ci ³atwiej uwolniæ siê z pu³apki.
9. Przed mrozem, wichrem i deszczem chroni turystê odpowiedni termoaktywny ubiór. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e

s³oneczna, bezwietrzna pogoda rano ju¿ w po³udnie mo¿e ulec diametralnej zmianie.
10. Nawet najwspanialsze alpejskie widoki nie zachwycaj¹, gdy ka¿dy krok w niewygodnym obuwiu przynosi cierpienie.

Warto pamiêtaæ przed wyjazdem, ¿e z niewygodnym butem jest tak, jak z bol¹cym zêbem – mo¿e wszystko zepsuæ.
11. Przezornoœæ wymaga zabrania ze sob¹ niezbêdnego ekwipunku (telefon komórkowy, termos z ciep³ym napojem,

suchy prowiant, nó¿ turystyczny, kompas, mapa turystyczna, linka asekuracyjna, indywidualny zestaw œrodków opa-
trunkowych, chusteczki higieniczne oraz saperka).

12. Pamiêtaj, ¿e jesteœ Europejczykiem – nie pope³niaj uchybieñ wobec higieny i kultury otoczenia. Nie wyrzucaj na szlaku
œmieci, a je¿eli musisz skorzystaæ z „ekologicznej toalety”, to pozosta³oœci zakop w ziemi przy u¿yciu saperki.

13. Przed wyruszeniem w góry zostaw wiadomoœæ, dok¹d idziesz i kiedy wrócisz. 
14. Je¿eli wêdrujesz w grupie, b¹dŸ odpowiedzialny za siebie i kolegów. Nie zostawiaj nikogo samego na szlaku. Wêdruj

w towarzystwie, dzia³aj w zespo³ach 2-3 osobowych.
15. Nie dopuszczaj do tworzenia siê przerw w kolumnie marszowej. Je¿eli rozci¹ga siê ona w zbyt d³ugim szyku, poproœ

o krótk¹ przerwê. Przebywaj zawsze w zasiêgu wzroku i g³osu kolegów. Nie oddalaj siê bez powodu.
16. W razie zmêczenia domagaj siê 2 - 3 minutowej przerwy, bez zdejmowania ekwipunku, dla uregulowania oddechu.
17. Odleg³oœci w górach liczy siê w godzinach marszu a nie kilometrach. Przerwy nale¿y urz¹dzaæ co 70 - 80 minut

marszu. Liczbê i czas przerw uzale¿nia siê od stanu pogody i kondycji uczestników.
18. Nie nale¿y k³aœæ siê lub siadaæ bezpoœrednio na ziemi. Wypoczywaæ mo¿na na pniach drzew, oprzeæ siê o ogrodze-

nie lub przysi¹œæ na plecaku.
19. Nie pij napojów „duszkiem”. Pragnienie powinno siê gasiæ dopiero po uspokojeniu têtna. Po d³ugotrwa³ym wysi³ku

okres ten mo¿e trwaæ do kilkunastu minut. W tym czasie mo¿na wypiæ ma³ymi ³ykami ok. 0,2 - 0,3 litra p³ynu.
20. Posi³ki spo¿ywaj po wypoczynku i uregulowaniu kr¹¿enia. Wysi³ek fizyczny powoduje zahamowanie wydzielania

soków trawiennych, a w efekcie niestrawnoœæ.
21. Pod górê idŸ wolno, nie rozmawiaj, a tym bardziej nie œpiewaj. Nie powinno siê równie¿ œpiewaæ podczas marszu

na wietrze oraz na zapylonej drodze.
22. W ka¿dej sytuacji staraj siê „têpiæ” picie alkoholu i palenie tytoniu oraz za¿ywanie narkotyków przez nieodpowie-

dzialnych kolegów.
23. Chroñ oczy okularami. Zim¹ oczy nara¿one s¹ na urazy powodowane drobinami œniegu, co mo¿e doprowadziæ do

stanu zapalnego. Podobny efekt wywo³uje blask promieni s³onecznych, odbijaj¹cych siê od œniegu, tzw. œnie¿na œle-
pota.

24. Niedopuszczalne jest wêdrowanie bez nakrycia g³owy. W razie wyst¹pienia pierwszych objawów marzniêcia koñczyn
powinniœmy wykorzystaæ ciep³o w³asnego cia³a (pacha, brzuch) dla ogrzania np. r¹k, równoczeœnie zwiêkszyæ szyb-
koœæ i energiê poruszania siê. Nie wolno rozcieraæ r¹k œniegiem! Powoduje to dalsze och³odzenie oraz niszczy
naskórek, zwiêkszaj¹c prawdopodobieñstwo wyst¹pienia infekcji.

25. Dla unikniêcia wypadku, grupy zorganizowane podczas wycieczek w góry powinny korzystaæ z us³ug profesjonalistów
– przewodników górskich.
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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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BEZPIECZEŃSTWO POZA PRACĄ 

MODUŁ IV
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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANINIA SIĘ W GÓRACH

1. Wszelkie skracanie drogi i wybieranie szlaków nieznanych oraz „œcie¿ek na skróty” koñczy siê zwykle zab³¹dzeniem.
2. Marsz po stromych i mokrych stokach lub piargach, usuwaj¹cych siê spod stóp, wymaga du¿ej uwagi, aby ustrzec

siê przed wypadkiem.
3. Staczaj¹ce siê kamienie lub œnieg na stoku mog¹ spowodowaæ lawinê. Wyzwoleniu lawin sprzyja znaczne pochyle-

nie terenu (ponad 50°), brak krzewów lub drzew, odwil¿, fala akustyczna (echo).
4. Nie wyruszaj na wycieczki, zw³aszcza na strome stoki i ¿leby, bezpoœrednio po œwie¿ych i obfitych opadach œniegu.
5. Je¿eli nie mo¿esz unikn¹æ niebezpiecznego stoku, przekraczaj go w wy¿szych partiach, albo w terenie zalesionym,

poros³ym kosodrzewin¹.
6. W grupie zorganizowanej, przez zagro¿ony stok nale¿y iœæ gêsiego, jednym œladem w odstêpach 50-metrowych,

zachowuj¹c ostro¿noœæ.
7. W poprzek zagro¿onego stoku mo¿na rozpi¹æ czerwony sznur lawinowy. W razie zasypania ludzi u³atwia on szybkie

odnalezienie poszkodowanych.
8. Gdy porwie Ciê lawina, staraj siê utrzymaæ na jej powierzchni; podkurcz nogi, d³oñmi zas³oñ przestrzeñ nad usta-

mi. Pozycja taka przy p³ytkim zasypaniu pozwoli Ci ³atwiej uwolniæ siê z pu³apki.
9. Przed mrozem, wichrem i deszczem chroni turystê odpowiedni termoaktywny ubiór. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e

s³oneczna, bezwietrzna pogoda rano ju¿ w po³udnie mo¿e ulec diametralnej zmianie.
10. Nawet najwspanialsze alpejskie widoki nie zachwycaj¹, gdy ka¿dy krok w niewygodnym obuwiu przynosi cierpienie.

Warto pamiêtaæ przed wyjazdem, ¿e z niewygodnym butem jest tak, jak z bol¹cym zêbem – mo¿e wszystko zepsuæ.
11. Przezornoœæ wymaga zabrania ze sob¹ niezbêdnego ekwipunku (telefon komórkowy, termos z ciep³ym napojem,

suchy prowiant, nó¿ turystyczny, kompas, mapa turystyczna, linka asekuracyjna, indywidualny zestaw œrodków opa-
trunkowych, chusteczki higieniczne oraz saperka).

12. Pamiêtaj, ¿e jesteœ Europejczykiem – nie pope³niaj uchybieñ wobec higieny i kultury otoczenia. Nie wyrzucaj na szlaku
œmieci, a je¿eli musisz skorzystaæ z „ekologicznej toalety”, to pozosta³oœci zakop w ziemi przy u¿yciu saperki.

13. Przed wyruszeniem w góry zostaw wiadomoœæ, dok¹d idziesz i kiedy wrócisz. 
14. Je¿eli wêdrujesz w grupie, b¹dŸ odpowiedzialny za siebie i kolegów. Nie zostawiaj nikogo samego na szlaku. Wêdruj

w towarzystwie, dzia³aj w zespo³ach 2-3 osobowych.
15. Nie dopuszczaj do tworzenia siê przerw w kolumnie marszowej. Je¿eli rozci¹ga siê ona w zbyt d³ugim szyku, poproœ

o krótk¹ przerwê. Przebywaj zawsze w zasiêgu wzroku i g³osu kolegów. Nie oddalaj siê bez powodu.
16. W razie zmêczenia domagaj siê 2 - 3 minutowej przerwy, bez zdejmowania ekwipunku, dla uregulowania oddechu.
17. Odleg³oœci w górach liczy siê w godzinach marszu a nie kilometrach. Przerwy nale¿y urz¹dzaæ co 70 - 80 minut

marszu. Liczbê i czas przerw uzale¿nia siê od stanu pogody i kondycji uczestników.
18. Nie nale¿y k³aœæ siê lub siadaæ bezpoœrednio na ziemi. Wypoczywaæ mo¿na na pniach drzew, oprzeæ siê o ogrodze-

nie lub przysi¹œæ na plecaku.
19. Nie pij napojów „duszkiem”. Pragnienie powinno siê gasiæ dopiero po uspokojeniu têtna. Po d³ugotrwa³ym wysi³ku

okres ten mo¿e trwaæ do kilkunastu minut. W tym czasie mo¿na wypiæ ma³ymi ³ykami ok. 0,2 - 0,3 litra p³ynu.
20. Posi³ki spo¿ywaj po wypoczynku i uregulowaniu kr¹¿enia. Wysi³ek fizyczny powoduje zahamowanie wydzielania

soków trawiennych, a w efekcie niestrawnoœæ.
21. Pod górê idŸ wolno, nie rozmawiaj, a tym bardziej nie œpiewaj. Nie powinno siê równie¿ œpiewaæ podczas marszu

na wietrze oraz na zapylonej drodze.
22. W ka¿dej sytuacji staraj siê „têpiæ” picie alkoholu i palenie tytoniu oraz za¿ywanie narkotyków przez nieodpowie-

dzialnych kolegów.
23. Chroñ oczy okularami. Zim¹ oczy nara¿one s¹ na urazy powodowane drobinami œniegu, co mo¿e doprowadziæ do

stanu zapalnego. Podobny efekt wywo³uje blask promieni s³onecznych, odbijaj¹cych siê od œniegu, tzw. œnie¿na œle-
pota.

24. Niedopuszczalne jest wêdrowanie bez nakrycia g³owy. W razie wyst¹pienia pierwszych objawów marzniêcia koñczyn
powinniœmy wykorzystaæ ciep³o w³asnego cia³a (pacha, brzuch) dla ogrzania np. r¹k, równoczeœnie zwiêkszyæ szyb-
koœæ i energiê poruszania siê. Nie wolno rozcieraæ r¹k œniegiem! Powoduje to dalsze och³odzenie oraz niszczy
naskórek, zwiêkszaj¹c prawdopodobieñstwo wyst¹pienia infekcji.

25. Dla unikniêcia wypadku, grupy zorganizowane podczas wycieczek w góry powinny korzystaæ z us³ug profesjonalistów
– przewodników górskich.
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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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REGULAMIN KĄPIELI WODNYCH I SŁONECZNYCH

Czynności do wykonania przez opiekuna grupy przed rozpoczęciem plażowania nad wodą i kąpielą 

1. Zapoznaj siê z niniejszym regulaminem oraz regulaminem danego obiektu (p³ywalni, k¹pieliska). 

2. Uzgodnij z kierownikiem obiektu warunki i sposób korzystania z k¹pieliska lub p³ywalni przez grupê zorganizowan¹. 

3. Upewnij siê, czy któryœ z podopiecznych nie ma przeciwwskazañ lekarskich i zaleceñ co do czasu trwania k¹pieli
s³onecznych oraz stosowania kremów i maœci ochronnych.

4. SprawdŸ, czy wszyscy zaopatrzyli siê w okulary przeciws³oneczne, nakrycia g³owy, zalecane olejki, kremy i mlecz-
ka ochronne z filtrem UV oraz koszulki (by nie dopuœciæ do oparzeñ s³onecznych i udarów). 

5. SprawdŸ, czy: 
• temperatura wody wynosi minimum 20°C (dla dzieci do lat 12), 
• temperatura wody wynosi minimum 18°C (dla dzieci powy¿ej 12 lat),
• jest odpowiednia pora dnia (nauka p³ywania lub k¹piel, powinny odbywaæ siê w godzinach od 10oo do 12oo,

a po obiedzie od 15oo do 17oo), 
• od spo¿ycia posi³ku up³ynê³o minimum 1,5 godz.

6. Wymagaj, aby w czasie k¹pieli grup zorganizowanych obecna by³a pielêgniarka-higienistka lub lekarz.

7. Dokonaj wspólnie z ratownikiem selekcji na umiej¹cych p³ywaæ dobrze i nie umiej¹cych p³ywaæ (k¹piel odbywa siê
wy³¹cznie w grupach zorganizowanych – maksymalnie po 15 osób). 

8. Ustal czas trwania k¹pieli (pierwsza k¹piel nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 15 minut, stopniowo czas trwania k¹pieli
przed³u¿amy do 30 minut).

9. Upewnij siê, czy ratownik: 
• wytyczy³ i oznakowa³ miejsce k¹pieli (np. paliki z rozci¹gniêtym sznurem lub innego rodzaju znakami ostrze-

gawczymi), 
• oczyœci³ powierzchniê wody i dna z wszelkich przedmiotów mog¹cych spowodowaæ skaleczenie lub inny

nieszczêœliwy wypadek (dopuszczalna g³êbokoœæ do 130 cm), 
• przygotowa³ sprzêt ratowniczy i pomocniczy (¿erdzie, rzutki, ko³a ratunkowe, liny asekuracyjne), 
• jest ubrany w jednolity strój w kolorze pomarañczowym z emblematem „WOPR”, czapkê i czy posiada gwizdek.

10. Ustal regu³y k¹pieli dla podopiecznych: 
• grupa wchodzi do wody i wychodzi z niej na sygna³ ratownika lub opiekuna-wychowawcy, 
• nie wolno wchodziæ do wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz opiekuna-wychowawcy, w czasie k¹pieli nie

wolno, bezmyœlnie potr¹caæ siê, popychaæ, wrzucaæ i wci¹gaæ do wody, udawaæ topienia siê i symulowaæ innych
zagro¿eñ, 

• po d³u¿szym czasie przebywania na s³oñcu, przed k¹piel¹ nale¿y obowi¹zkowo och³odziæ stopniowo ca³e cia³o
(niebezpieczeñstwo szoku termicznego), 

• dolegliwoœci zdrowotne (zawroty i bóle g³owy lub inne dolegliwoœci) zg³aszaæ natychmiast do opiekuna-
wychowawcy, pielêgniarki lub lekarza, 

• w przypadku zauwa¿enia oznak topienia siê kolegów lub kole¿anek lub innej sytuacji zagro¿enia ¿ycia, natychmiast
alarmowaæ ratownika, opiekuna- wychowawcê lub najbli¿sze osoby doros³e, które s¹ zobowi¹zane poprowadziæ akcjê
ratownicz¹ lub zapobiegawcz¹, 

• nie wchodziæ do wody wbrew zakazowi ratownika lub w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga, 
• nie przekraczaæ wyznaczonej strefy k¹pieliska. 

11. Ustal sygna³y (na gwizdek) oznaczaj¹ce: 

• wejœcie do wody, 

• wyjœcie z wody, 

• koniec k¹pieli, 

• alarm-zagro¿enie.
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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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12. Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 2002.

13. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 2002.

14. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. CIOP, Warszawa 2002.
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16. Środki ochrony indywidualnej. CIOP, Warszawa, 2002.
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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

Czynności do wykonania przez opiekuna grupy w czasie plażowania nad wodą i kąpieli 

1. PrzeprowadŸ odpowiednie æwiczenia, by uczestnicy zorganizowanej k¹pieli dok³adnie zaznajomili siê z sygnalizacj¹
i wdro¿yli do sprawnego wykonywania poleceñ. 

2. Czuwaj nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i regulaminu danego obiektu przez grupê.

3. Przed wejœciem do wody i po wyjœciu z niej dok³adnie policz podopiecznych. 

4. Wymagaj, aby ratownik przeprowadzi³ z grup¹ k¹pi¹cych siê odpowiednie æwiczenia pos³ugiwania siê sprzêtem
ratowniczym, np. holowanie kolejno ka¿dego dziecka w stronê brzegu, przy pomocy ko³a ratunkowego, zamocowa-
nego na lince.

5. Uwa¿nie obserwuj podopiecznych, powierzchniê wody, ani na chwilê nie zostawiaj ich bez opieki, niezw³ocznie
reaguj na ka¿dy sygna³ wzywania pomocy.

6. Nie pozwalaj podopiecznym wchodziæ do wody, gdy s¹ zgrzani lub zmêczeni. 

7. Utrzymuj w grupie bezwzglêdn¹ dyscyplinê. Szczególnie ostro reaguj za urz¹dzanie fa³szywych alarmów. 

8. Czuwaj, aby nikt nie przekroczy³ oznaczonego miejsca k¹pieli. 

9. Nie dopuszczaj do sytuacji, aby na wyznaczonym k¹pielisku przebywa³y osoby postronne. 

10. Uczestników naruszaj¹cych przepisy niniejszego regulaminu usuñ z terenu k¹pieliska. 

Czynności do wykonania przez opiekuna grupy po zakończeniu plażowania nad wodą i kąpieli 

1. Zakoñcz k¹piele s³oneczne co najmniej pó³ godziny przed obiadem (maksymalnie do godz. 12oo w po³udnie).

2. Dok³adnie policz wszystkich podopiecznych. 

3. Dopilnuj, aby uczestnicy k¹pieli: 
• osuszyli skórê rêcznikiem k¹pielowym i zmienili mokre stroje k¹pielowe na suche, 
• wra¿liwi na s³oñce zostali posmarowani zalecanym preparatem ochronnym, 
• za³o¿yli s³omkowe kapelusze, czapki z daszkiem, okulary przeciws³oneczne. 

4. Uporz¹dkuj miejsce pla¿owania, zabezpiecz sprzêt ratowniczy i pomocniczy przed osobami postronnymi.

Zasady postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników plażowania
nad wodą i kąpieli 

1. W przypadku udaru s³onecznego doprowadŸ jak najszybciej do obni¿enia temperatury cia³a poszkodowanego (nale¿y
przenieœæ go w cieñ, po³o¿yæ zimny ok³ad na g³owê) i wezwij lekarza.

2. W przypadku poparzenia s³onecznego smarowaæ skórê piank¹ „panthenol”, robiæ ok³ady serwatk¹, zsiad³ym
mlekiem, jogurtem. Zabieg powtarzaæ wielokrotnie, dopóki stan skóry siê nie poprawi. 

3. W przypadku topienia siê kogoœ – na sygna³ „alarm” wszyscy, poza zespo³em ratowniczym, natychmiast wychodz¹
z wody. 

4. Nie traæ czasu – dzia³aj – najwa¿niejsze dla poszkodowanych bez pulsu i oddechu s¹ pierwsze 4 minuty, ale pomoc
im udzielona musi byæ fachowa. Akcje prowadziæ wed³ug zasady A B C: 
• A – AIRWAY – udro¿nienie i u³o¿enie, 
• B – BREATH – oddech (sztuczne oddychanie),
• C – CIRCULATION – kr¹¿enie (masa¿ serca).

5. Zas³oñ „miejsce reanimacji” oraz osoby udzielaj¹ce pomocy kocem pla¿owym lub kocem termicznym przed gapiami.

6. Wezwij s³u¿by ratownicze, przy pomocy telefonu komórkowego (po³¹czenie z numerami alarmowymi 998, 997,
999, 112 jest bezp³atne). 

7. Przykryj poszkodowanego kocem termicznym.

8. Wykorzystaj œwiat³o latarki podrêcznej lub inny sposób sygnalizacji, aby karetka pogotowia nie musia³a b³¹dziæ na
pla¿y w poszukiwaniu miejsca wypadku.

9. Zabezpiecz miejsce wypadku (zrób szkic lub fotografiê miejsca k¹pieli) dla celów dochodzeniowych (prokurator,
s³u¿ba bhp).

10. Zawiadom o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego kolegi.

11. Podejmij dzia³ania zwi¹zane z ustaleniem okolicznoœci i przyczyn wypadku ucznia zgodnie z Dz.U.96.119.562 . 
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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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Identyfikacja zagro¿enia – proces rozpoznawania tego, czy zagro¿enie istnieje oraz okreœlania jego charakterystyki.

Zagro¿enie znacz¹ce – zagro¿enie mog¹ce spowodowaæ powa¿ne uszkodzenie zdrowia lub œmieræ, wystêpuj¹ce
w szczególnoœci przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Ocena ryzyka – proces analizowania ryzyka i wyznaczania dopuszczalnoœci ryzyka.

Dzia³ania koryguj¹ce – dzia³ania podjête w celu usuniêcia przyczyn istniej¹cej niezgodnoœci lub innej niepo¿¹danej sytu-
acji oraz w celu niedopuszczenia o ich ponownego wyst¹pienia.

Dzia³ania zapobiegawcze – dzia³ania podjête w celu usuniêcia przyczyn potencjalnej niezgodnoœci lub innej niepo¿¹danej
sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich wyst¹pienia.

BHP – stan warunków i organizacji pracy oraz zachowañ pracowników zapewniaj¹cy wymagany poziom ochrony zdrowia
i ¿ycia przed zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w œrodowisku pracy.

Œrodowisko pracy (wypoczynku) – œrodowisko materialne (okreœlone czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologiczny-
mi), w którym odbywa siê proces pracy (wypoczynku).

Ryzyko zawodowe – prawdopodobieñstwo wyst¹pienia niepo¿¹danych zdarzeñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹,
powoduj¹cych straty, w szczególnoœci wyst¹pienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku
zagro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Œrodki ochrony indywidualnej – œrodki przeznaczone do ochrony cz³owieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czyn-
nikami wystêpuj¹cymi pojedynczo lub ³¹cznie w œrodowisku pracy (wypoczynku). Do œrodków ochrony indywidualnej za-
licza siê odzie¿ ochronn¹ oraz œrodki ochrony: koñczyn dolnych i górnych, g³owy, twarzy i oczu, uk³adu oddechowego

,

s³uchu, sprzêt chroni¹cy przed upadkiem pracownika z wysokoœci oraz œrodki izoluj¹ce ca³y organizm. 
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MODUŁ IV



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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MODUŁ IV

LEKCJA 1

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Czas realizacji:
• 2 godziny lekcyjne

Cele operacyjne:
Uczeń szkoły  ponadgimnazjalnej powinien:

• uświadomić sobie, że wypadki nie zdarzają się tylko nieznajomym, ale mogą zdarzyć się jemu 
samemu lub w jego najbliższym otoczeniu,
• identyfikować i oceniać zagrożenia dla życia i zdrowia w ruchu drogowym,
• przewidywać i unikać zagrożenia podczas jazdy samochodem osobowym, autokarem, motocyklem, 
rowerem oraz w ruchu pieszych,
• przestrzegać zasady i przepisy prawa ruchu drogowego,
• prezentować wysoki poziomu kultury w ruchu drogowym i akceptowane postawy.

Treści:
1. Rozpoznawanie zachowań ryzykownych i zagrożeń w ruchu drogowym.
2. Wskazówki dla kierujących pojazdami oraz dla podrących pojazdami oraz dla podrą óżujących rących rą óżnymi środkami lokomocji.
3. Zachowanie się w sytuacji awarii, pożaru lub wypadku.

Pomoce dydaktyczne:
• arkusze szarego papieru,
• kolorowe mazaki,
• klej do papieru,
• kolorowe karteczki,
• nożyczki,
• foliogramy,
• rzutnik do foliogramów.

Spis foliogramów

Nr    Tytuł
1. Niebezpieczne postawy.
2. Bezpieczeństwo poza pracą.

12. ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 wrzeœnia 2001 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i warunków prowadzenia dzia³alnoœci w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 

13. ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek. (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

14. ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie
musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nad-
zorowania. (Dz. U. Nr 12, poz. 67).

15. ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie warunków, jakie musz¹ spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e zasad
jego organizowania i nadzorowania. (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
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