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Co łączy szkolenia BHP 
z escape roomem?
Escape room, czyli ucieczka z pełnego zagadek pokoju, to zabawa, która bije rekordy popularności na całym świecie. 

Idea escape roomów stała się inspiracją dla Ośrodka Bezpieczeństwa Pracy w Radomiu, który przygotował program 

szkolenia BHP w oparciu o tę innowacyjną formułę. O tym, jak można wykorzystać inspiracje z tej coraz bardziej 

popularnej formy rozrywki, by uatrakcyjnić szkolenie, opowiada Grzegorz Szałas, dyrektor Ośrodka Bezpieczeństwa 

Pracy w Radomiu.

słabościami oraz wykazania się kompeten-

cjami, które ujawniają się tylko w bardzo 

specyfi cznych sytuacjach, np. zagrożenia 

czy konieczności rozwiązania problemu 

pod presją czasu. Ta niezwykła właściwość 

escape roomów zainspirowała nas do aran-

żowania pokoi i budynków ucieczek dla 

klientów, którzy zlecają nam przeprowa-

dzenie (nie)rutynowego szkolenia BHP. 

N.W.H.: Na czym polega takie szko-

lenie?

G.S.: Wdrożenie konwencji escape roomów 

w projektach BHP to najnowsze, autorskie 

przedsięwzięcie Ośrodka Bezpieczeństwa 

Pracy w Radomiu. Zgodnie z ideą egza-

min BHP zyskuje tu dość nietypową for-

mę ucieczki z pomieszczenia lub całego 

obiektu, pełnego zagadek, rebusów i gier 

– oczywiście z zakresu bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. Uczestnicy szkolenia wchodzą 

do pomieszczenia, gdzie czeka na nich sze-

reg zagadek. Muszą znaleźć sejf i rozszyfro-

wać kod, by wyciągnąć z niego klucz, który 

umożliwi opuszczenie pomieszczenia lub 

nawet obiektu, wtedy zabawa rozgrywa 

się na terenie całego zakładu, a uczestni-

kom utrwalają się miejsca rozmieszcze-

nia sprzętu ppoż., wyjść ewakuacyjnych 

i wszelkie inne związane z bezpieczeń-

stwem na terenie fi rmy. Wydostanie się 

z budynku bywa przepustką do drugiej, 

praktycznej części szkolenia z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej czy udzielania 

pierwszej pomocy. W ten sposób całe szko-

lenie nabiera klimatu wciągającej zabawy 

integracyjnej. 

N.W.H.: Czy możesz opisać przykłado-

wy scenariusz takiego szkolenia?

G.S.: Każde szkolenie jest spersonalizo-

wane, aby dokładnie odpowiadało bran-

Natalia Woźny-Huchla: Przybliż nam 

fenomen escape roomów – na czym 

polega ta forma rozrywki?

Grzegorz Szałas: Historia escape roomów 

sięga końca lat 80. XX wieku, gdy w wirtual-

nej rzeczywistości zaczęły pojawiać się gry 

polegające na ucieczce z pomieszczenia. 

Aby wykonać zadanie, należało rozwikłać 

przeróżne zagadki w określonym czasie. 

Wraz z rozwojem technologii gry kompu-

terowe typu escape the room przechodzi-

ły dynamiczną ewolucję, by ostatecznie 

wkroczyć do realnego świata (real life room 

escape). Gracze zamykani są w tajemni-

czych pokojach, z których muszą wyjść, za-

nim skończy się czas. Jedynym narzędziem, 

jakim dysponują, jest ich umysł… Obecnie 

w niemal każdym dużym mieście w Pol-

sce znaleźć można escape roomy. Wciąż 

powstają nowe, ekscytujące scenariusze 

z elementami grozy, dramatu czy intrygi.

N.W.H.: Czy sam miałeś okazję uczest-

niczyć w grze escape room? Jakie były 

Twoje wrażenia?

G.S.: Tak! Escape roomy to nie tylko świet-

na rozrywka i emocjonująca przygoda, 

nieznająca ograniczeń wiekowych, ale 

również szansa zmierzenia się z własnymi 

ZALETY SZKOLENIA BHP 

W KONWENCJI ESCAPE ROOM

• zbudowanie zaangażowania

• pobudzenie ducha rywalizacji 

• motywacja do poszukiwania odpowiedzi na kluczo-

we pytania z zakresu BHP

• pomoc w trwałym zapamiętaniu informacji 

• pewność, że  pracownicy czytają dokumenty BHP 

ze zrozumieniem

• skuteczna forma nauki

Fot. 1. Przygotowanie uczestników do  zadania w klimacie escape room związanego z wyeliminowaniem niewłaściwych 

gaśnic oraz ergonomią przy rozmieszczaniu sprzętu przeciwpożarowego
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scu – zarówno w zaprzyjaźnionym escape 

roomie, jak i w pomieszczeniach fi rmowych 

klienta czy w wynajętym lokalu. „Uciekać” 

można zarówno z pojedynczego pokoju, 

jak i z całego piętra czy całego obiektu. 

Czas przeznaczony na ucieczkę dopaso-

wywany jest do indywidualnych potrzeb. 

Rekwizyty można przygotować z wcześniej 

dostępnych materiałów szkoleniowych. Tak 

naprawdę działamy tutaj według zasady 

„chcieć to móc”.

N.W.H.: Skąd bierze się takie nowator-

skie podejście do przygotowywania 

szkoleń BHP?

G.S.: Szkolenie BHP często postrzega-

ne jest jako nudne, a nie musi takie być. 

Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy w Ra-

domiu od lat zmienia nastawienie ludzi 

do szkoleń BHP; zależy nam, aby pra-

cownicy, słysząc o planowanym w ich 

zakładzie szkoleniu, chętnie wzięli w nim 

udział. Dokładamy wszelkich starań, aby 

organizowane szkolenia były niekon-

wencjonalne, a nawet… spektakularne! 

Lubimy warsztaty przepełnione prakty-

ką, a uczestników wprowadzamy w sam 

środek realistycznych zagrożeń. Wszystko 

to w bezpiecznych, kontrolowanych wa-

runkach. Projekt każdego szkolenia jest 

indywidualnie dopasowywany do celów 

klienta, potrzeb uczestników i rzeczywi-

stych zagrożeń w konkretnym zakładzie 

pracy. Autentyczności sytuacjom zagrożeń 

dodają odpowiednie sprzęty szkoleniowe, 

przygotowane przez nas fantomy czy od-

powiednio ucharakteryzowani pracowni-

cy. W efekcie „zwykłe” szkolenie BHP może 

stać się zorganizowanym z rozmachem 

i kreatywnością eventem, który zaska-

kuje i angażuje uczestników, ucząc ich 

prawidłowych zachowań przez doświad-

czenie. Część klientów wyraziła chęć na-

grań wideo zmagań swoich pracowników. 

Filmy można obejrzeć na naszym kanale 

na YouTube, sczytując kod QR. Zapraszam 

do ich obejrzenia.  

ży szkolonych osób. Zagadki tworzone 

są w oparciu o opis stanowisk pracy, 

by szkolenie w pełni angażowało uczest-

ników. Z takich uniwersalnych pomysłów 

uczestnicy otrzymują kilka apteczek pierw-

szej pomocy. Część z nich jest niepełna lub 

zawiera przeterminowane czy uszkodzone 

produkty. Zadaniem pracowników jest pra-

widłowe skompletowanie apteczki i wyeli-

minowanie niepotrzebnych elementów. 

W kolejnym przykładowym scenariuszu 

uczestnicy muszą rozwiązać realny pro-

blem na podstawie wcześniej przygotowa-

nych case’ów. Do dyspozycji otrzymują rze-

czywiście funkcjonujące w zakładzie pracy 

instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego 

oraz akty prawne. 

Innym zadaniem dla uczestników jest 

selekcja środków ochrony indywidualnej 

pod kątem wykonania konkretnej pracy. 

Liczba właściwych ŚOI daje jedną z cyfr 

kodu do sejfu, przybliżając uczestników 

do opuszczenia pokoju/budynku i przej-

ścia do praktycznej części szkolenia. 

Ta niekonwencjonalna, zabawowa meto-

da szkolenia pobudza ducha rywalizacji 

oraz motywuje do poszukiwania odpo-

wiedzi na kluczowe pytania z zakresu 

BHP, co sprzyja długofalowemu zapamię-

tywaniu informacji. Daje również niemal 

100-proc. pewność czytania przez pracow-

ników dokumentów BHP ze zrozumieniem. 

Pokoje bawią, intrygują, czasem trochę 

straszą, ale przede wszystkim skutecznie 

uczą, a to jest najważniejsze.

N.W.H.: Czy przygotowanie szkole-

nia BHP w klimacie escape room nie 

jest zbyt problematyczne? Nie każdy 

przecież dysponuje potrzebną infra-

strukturą…

G.S.: Pokój zagadek w klimacie BHP może 

zostać zaaranżowany w dowolnym miej-

POBIERZ KOD QR I OBEJRZYJ 

INSPIRUJĄCE WIDEORELACJE

Z CIEKAWYCH FORM SZKOLEŃ
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Fot. 2. Zaangażowani w rozwiązanie zadań podczas szkolenia 

BHP w klimacie escape room – typowanie miejsc niebezpiecznych

Fot. 3. Udało się wydostać z sali szkoleniowej, a te-

raz najtrudniejsze – wydostać się z budynku, zma-

gając się z ukrytymi zagadkami i występującym 

miejscowo zadymieniem

Fot. 4. Ostatnia narada, podsumowanie zadań i kod do 

sejfu jest nasz!

Fot. 5. Mamy  klucz do opuszczenia budynku – szybko –

będziemy pierwsi!

Fot. 6. Szkolenie praktyczne – pierwsza pomoc przy upad-

kach z wysokości




