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Wytyczne do próby bicia rekordu Guinnessa 

Drodzy Uczestnicy!  

Wytyczne, które trzymacie przed sobą obowiązują dla rekordu, w którym jak największa liczba 

osób zgromadzona w wielu miejscach jednocześnie weźmie udział w lekcjach resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. Rekord zostanie przyznany na podstawie ilości uczestników. 

Wczytajcie się w nie uważnie. To pewne formalne zobowiązania, których musimy się trzymać, 

by rekord został zatwierdzony. Wiemy, że dacie radę i bardzo na Was liczymy! 

Dotychczasowy rekord w tej kategorii: 11 840 osób. Mamy nadzieję, że razem z Wami uda się 

go pobić! 

 

WYTYCZNE DLA „NAJWIĘKSZA LEKCJA RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ W WIELU 

MIEJSCACH JEDOCZEŚNIE” 

 

1. Każda z osób biorących udział w lekcji powinna posiadać możliwość przećwiczenia swoich 

umiejętności na manekinie ćwiczeniowym (fantomie). Jeden manekin może służyć grupie 

maksymalnie 10 osób. To znaczy, że przy jednym fantomie na czas rekordu może ćwiczyć 

nie więcej niż 10 osób. To bardzo ważne! 

2. Każdy z instruktorów prowadzących lekcje w swoich lokalizacjach powinien być 

wykwalifikowanym specjalistą medycznym bądź certyfikowanym instruktorem pierwszej  

pomocy – mogą to być osoby, które działają z Wami, np. strażacy. Dopytajcie jednak o 

konkretne uprawnienia.  

3. W trakcie całego wydarzenia należy stosować zasadę 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 

oddechy. 

4. Tematy poruszane na lekcji muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi z zakresu 

pierwszej pomocy. Uczestnicy muszą mieć możliwość przećwiczenia omawianych 

zagadnień. 

5. Instruktorzy prowadzący lekcje muszą posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  

6. Uczniowie biorący udział w zajęciach nie mogą wychodzić w czasie trwanie lekcji. Każdy 

uczestnik lekcji musi wziąć udział w całych zajęciach. Osoby, które nie wezmą udziału w 

całej lekcji nie zostaną zakwalifikowani do wyniku końcowego. Zwróćcie uwagę, że jeśli 

ktoś zdecyduje się na udział w biciu rekordu, musi w nim uczestniczyć od początku do 

końca. 

7. Jeżeli w jakiejś lokalizacji zgromadzi się większa grupa osób, wówczas zajęcia może 

poprowadzić jeden instruktor lub kilku (w jednym miejscu kilku instruktorów prowadzi 

zajęcia jednocześnie). Należy pamiętać o zasadzie 1 manekin na 10 uczestników. 

Instruktorzy nie mogą pełnić roli niezależnych świadków i są uwzględniani w wyniku 

końcowym. 

8. Wydarzenie w każdym z miejsc, w których odbywa się próba, powinno obserwować co 

najmniej dwóch niezależnych świadków, doświadczonych w dziedzinie resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. Osoby występujące w roli świadków nie mogą jednocześnie 

pełnić roli instruktorów. Zadbajcie o to, by tacy świadkowie byli z Wami podczas bicia 

rekordu – ich obecność jest bardzo ważna! 
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OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDARZENIA 

 Plan lekcji powinien być maksymalnie zbliżony do tradycyjnych zajęć i dołączony 

do dokumentacji. Scenariusz lekcji każdy uczestnik wydarzenia otrzyma od 

organizatora. 

 Prowadzący jak i uczniowie muszą pozostać w takim samym składzie przez całą 

lekcję. Jeżeli ktoś zrezygnuje w trakcie wydarzenia, nie zostanie uwzględniony w 

wyniku końcowym. 

 Organizator może wybrać, ilu instruktorów poprowadzi lekcję – jeden szkolący 

całą grupę lub kilku szkolących różne grupy w tej samej lokalizacji. Instruktorzy nie 

mogą pełnić roli niezależnych świadków i są zaliczani do wyniku końcowego. 

 Wszyscy uczestnicy muszą uczyć się tych samych zagadnień jednocześnie. 

Uczestnicy powinni być w stanie obserwować i naśladować ruchy swoich 

instruktorów bezpośrednio lub na ogólnodostępnym ekranie. 

 Lekcja powinna trwać co najmniej 30 minut. Rozpoczęcie oraz zakończenie 

wydarzenia należy oznajmić głośnym sygnałem rozpoznawalnym przez wszystkich 

uczestników. Możecie się umówić, że będzie to np. dźwięk gwizdka i jasna 

informacja od prowadzącego „Zaczynamy bicie rekordu!”. Czas wydarzenia 

powinny odmierzać dwie osoby doświadczone w obszarze sportu, na przykład 

trenerzy lokalnych klubów sportowych, nauczyciele w-f. Czas powinien być 

odmierzany przez stopery z dokładnością do 0,01 sek. Osoby odmierzające czas 

służą jako dodatkowa pomoc dla niezależnych świadków. 

 Próba pobicia rekordu musi odbyć się w miejscach publicznych lub w miejscach 

łatwych do przeprowadzenia kontroli. 

 Wszystkie próby pobicia rekordu muszą odbywać się na ograniczonym obszarze, z 

wyraźnie oznaczonym wejściem i wyjściem. Próby odbywające się wewnątrz 

budynków powinny posiadać jedno specjalnie wyznaczone ku temu 

pomieszczenie. Próby odbywające się na zewnątrz powinny być ogrodzone, na 

przykład barierkami, taśmą. 

 Uczestnicy, którzy jednak zdecydują się opuścić miejsce bicia rekordu przed 

zakończeniem próby powinni zostać policzeni, a następnie odjęci od końcowego 

wyniku.  

 Zadaniem uczestnika jest podjęcie wszelkich czynności mających na celu 

upewnienie się, że żadna z osób biorących udział w rekordzie nie został policzony 

dwukrotnie. 

 Każda osoba znajdująca się na ogrodzonym terenie powinna w pełni i najlepiej jak 

potrafi uczestniczyć w pobijaniu rekordu. Weryfikowanie tego warunku należy do 

niezależnych świadków. Jeżeli stwierdzą oni jakiekolwiek uchybienie, wówczas 

próba musi się zakończyć i odbyć ponownie 

 Całe wydarzenie musi zostać sfilmowane, łącznie z wejściem, wyjściem i liczeniem 

osób biorących udział w rekordzie. 

 Minimalna wymagana liczba osób biorących udział w rekordzie wynosi co 

najmniej 25 osób w każdym miejscu. 

 Rozpoczęcie oraz zakończenie wydarzenia musi nastąpić we wszystkich miejscach 

jednocześnie. Startujemy dokładnie o godzinie 12:00. Pamiętajcie, że lekcja musi 

trwać minimum 30 minut. Więc kończymy wszyscy 0 12:35. 

 W każdym miejscu powinien zostać zachowany ten sam schemat lekcji (na 

podstawie scenariusza, który od nas otrzymacie).  
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 Po zakończeniu wydarzenia, dokumentacja z każdego miejsca biorącego udział w 

próbie musi zostać przesłana do organizatora, którego zadaniem będzie przesłanie 

pełnych materiałów dowodowych do weryfikacji do Guinness World Records. 

 Dokumentację zbiorczą muszą potwierdzić opinie złożone przez dwoje 

dodatkowych niezależnych świadków.  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NIEZALEŻNYCH ŚWIADKÓW 

 

W naszej wspólnej próbie bicia rekordu, w paczce z materiałami dowodowymi 

muszą znaleźć się podpisane oświadczenia niezależnych świadków potwierdzające 

poprawność wykonania wymaganych czynności. 

 

Końcową liczbę uczestników wydarzenia muszą potwierdzać zeznania co najmniej 

dwóch świadków(mówiliśmy Wam o nich wcześniej, zeznania wypełniają na 

podstawie gotowego dokumentu, który otrzymacie od nas). Świadkowie muszą 

potwierdzić, że wszystkie reguły zostały prawidłowo spełnione, łącznie z odjęciem 

przez stewardów (osoba, która dba o porządek podczas naszego rekordu. Poniżej 

będą informacje o roli stewarda) osób, które wykonały próbę nieprawidłowo lub 

wcale.  Niezależni świadkowie muszą samodzielnie przeprowadzić lub osobiście 

nadzorować proces liczenia osób biorących udział w rekordzie.  Niezależni 

świadkowie powinni wybiórczo sprawdzać, czy steward znajduje się na swojej 

pozycji. 

 

1. Co najmniej jeden ze świadków musi być wykwalifikowanym ekspertem w 

dziedzinie, w której pobijany jest dany rekord ( ratownik medyczny, 

pielęgniarka, strażak, lekarz, certyfikowany instruktor pierwszej pomocy, 

ratownik KPP) 

2. Świadkowie muszą pozostawać w niezależnych relacjach względem siebie 

oraz względem organizatora bicia rekordu Guinnessa, a także wszystkich osób 

biorących udział w wydarzeniu. „Niezależny” oznacza także, że świadkowie nie 

będą czerpać żadnych korzyści materialnych za wykonane dla organizatora 

usługi. 

3. Świadkowie zobowiązani są wypełnić i podpisać odpowiednie oświadczenia 

(dostarczone przez organizatora) 

4. Każde zeznanie świadka musi być własnoręcznie wypełnione i podpisane i 

powinno zawierać nagłówek, imię i nazwisko świadka oraz nazwę i dane 

kontaktowe organizacji, w której pracuje. 

5. Zeznania muszą wyszczególniać spełnione oraz niespełnione wytyczne, a także 

zawierać listę zaangażowanych osób w bicie rekordu. Najważniejszym 

elementem zeznania świadka jest opisanie sposobu wykonania pomiarów ( 

łącznie z datą, miejscem, nazwą rekordu oraz imieniem i nazwiskiem osoby, 

która pobijała ten rekord), a także potwierdzenie otrzymanych wyników. 

Rolą niezależnego świadka jest zapoznanie się z wytycznymi, nadzorowanie bicia 

rekordu i potwierdzenie liczby osób, które wzięły udział w próbie.  

6. W próbie bicia naszego rekordzie wymagana jest obecność stewarda. Jeden 

steward przypada na 50 uczestników. Każdy steward proszony jest o 

wypełnienie i podpisanie osobnego zeznania, w którym zawrzeć należy liczbę 

pilnowanych osób. Wówczas, do paczki z materiałami dowodowymi dołączyć 
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należy także pełną listę stewardów, wraz z imieniem i nazwiskiem, 

wykonywanym zawodem, adresem i numerem telefonu. 

   

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEWARDÓW  

 

Rolą stewardów jest nadzorowanie mniejszych grup uczestników (do 50 osób) 

podczas próby, w celu upewnienia się, że każdy wykonuje zadanie prawidłowo. 

Osoby nieprzestrzegające wytycznych zostają przez stewardów odnotowani i 

odjęci od końcowego wyniku. Osoby występujące w roli stewardów nie mogą 

należeć do organizacji, która próbuje pobić rekord.  

Osoby występujące w roli stewardów powinny obserwować grupę maksymalnie 

pięćdziesięciu osób, znajdujących się w wyraźniej oznaczonych miejscach, 

przypisanych do danego stewarda. Steward powinien być rozpoznawalny i 

widoczny dla wszystkich osób w danej grupie (np. dzięki kolorowym koszulkom czy 

kamizelkom odblaskowym). Steward musi wykluczyć każdą osobę, która nie w 

pełni uczestniczy w pobijaniu rekordu Guinnessa.  Jeżeli liczba takich osób wynosi 

więcej niż 5 procent końcowego wyniku, wówczas próbę uznaje się za nieudaną. 

Osoby występujące w roli stewardów nie są uczestnikami próby i nie uwzględnia 

się ich w końcowym wyniku.  Steward powinien sprawdzać, czy żadna z osób w 

jego grupie nie opuściła swojego miejsca pracy. 

 

 Steward jest to osoba, która dba o porządek podczas próby bicia rekordu 

oraz dba żeby każdy uczeń wykonywał zadanie prawidłowo. 

Steward musi być obecny w każdej lokalizacji, w której będziemy bić 

rekord. Jeden steward przypada na maksymalnie grupę 50 osób biorących 

udział w rekordzie 

 Niezależny świadek to osoba, która dba o poprawność wykonywanych 

czynności podczas całej próby bicia rekordu. Dba o to żeby wszystkie 

wytyczne co do tego wydarzenia były spełnione. W każdej lokalizacji musi 

być co najmniej dwóch niezależnych świadków. Niezależny świadek 

nadzoruje pracę stewarda. 

 

DODATKOWE MATERIAŁY DOWODOWE (DOTYCZY KAŻDEGO Z MIEJSC OSOBNO)  

 Do dokumentacji, poza standardowymi zdjęciami, należy dołączyć zdjęcie 

uczestników z lotu ptaka lub zdjęcie tradycyjne, na którym znajdować się będzie 

cała grupa (zróbcie sobie fajną wspólną fotę, pamiętajcie, by wszyscy byli razem 

na jednym zdjęciu). 

  Wszystkie miejsca wejścia i wyjścia muszą być monitorowane przez kamery 

wideo. Nieedytowany materiał, z wyraźnie zaznaczoną godziną powinien zostać 

włączony do materiałów dowodowych. Film musi uwzględniać proces liczenia 

osób wchodzących na miejsce bicia rekordu. Jeśli będziecie bić rekord na otwartej 

przestrzeni, zadbajcie o właściwe ogrodzenie wejścia i wyjścia z terenu bicia 

rekordu. 

  Nieedytowany materiał wideo z całego wydarzenia (pozwalający osobom 

weryfikującym na sprawdzenie, czy wytyczne zostały spełnione).  

 Do dokumentacji należy dołączyć nazwę instytucji/organizacji/firmy organizującej 

bicie rekordu , wraz z datą i miejscem próby. 
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METODY LICZENIA ZAAKCEPTOWANE PRZEZ GWR 

 

 Bilety (obowiązkowe) – rozdawane uczestnikom przed imprezą i pobierane od nich 

podczas wejścia na teren bicia rekordu. Bilety są potrzebne aby łatwiej było 

policzyć osoby biorące udział w biciu rekordu. Przed wejściem na obszar gdzie 

będzie się odbywało wydarzenie należy rozdać bilety a następnie przy wejściu te 

bilety zabrać od osób biorących udział w próbie. Wzór biletu będzie udostępniony 

przez Fundację WOŚP. 

 

PODSUMOWANIE (DOTYCZY KAŻDEGO Z MIEJSC OSOBNO)  

MATERIAŁ WIDEO 

 Jakość  

Nie oczekujemy, że nadesłany przez Państwa materiał filmowy będzie w rozdzielczości hd, jednak 

jakość musi być na tyle dobra, aby nasi technicy byli w stanie bez problemu obejrzeć całą próbę bicia 

rekordu oraz ocenić jej poprawność.  

 Długość  

Materiał wideo jest szczególnie istotny dla techników weryfikujących rekord. Z tego wzgledu 

film musi pokazywać wydarzenie od początku do końca. W filmie należy zaznaczyć początek 

bicia rekordu, szczególne wypadki, które wyniknęły w trakcie, moment oraz zakończenie 

bicia rekordu.  

 Format  

Materiał filmowy należy przesłać na płycie DVD lub CD, w formacie Windows Media, 

Quicktime lub VHS. 

 

ZDJĘCIA  

Dołączenie zdjęć do dokumentacji jest obowiązkowe. Fotografie mogą być w formacie 

cyfrowym, nagrane na płycie DVD lub CD (co najmniej 300 dpi, rozmiar 15 cm x 15 cm), lub w 

formie tradycyjnych odbitek, w przypadku gdy wykonanie wersji cyfrowej jest niemożliwe. 

 

Kserowanie lub jakiekolwiek powielanie istniejących już zdjęć jest niedozwolone. 

 

Zdjęcia dokumentujące rekord są jednym z czynników decydujących o trafieniu do Księgi 

Rekordów Guinnessa. Im ciekawsze zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, tym większa szansa na 

zamieszczenie ich w następnym wydaniu księgi.  

 

Jakie powinny być zdjęcia?  

Zdjęcia są obowiązkowym elementem paczki z materiałami dowodowymi do zweryfikowania. 

Nie oczekujemy od Państwa fotografii w najwyższych rozdzielczościach, jednak nadesłane 

materiały powinny być na tyle dobre, aby nasi technicy bez problemu ocenili ich 

autentyczność.  

W przypadku rekordów, w których udział bierze duża grupa osób, warto sfotografować 

miejsce z lotu ptaka, lub z innego kąta uwypuklającego skalę wydarzenia.  

Akcja  



6 
 

W rekordach, w których liczy się gotowość do działania, spróbujcie uchwycić uczestników w 

ruchu.   

Różnorodność  

Starajcie się, aby wasze fotografie były różnorodne. Ustawcie aparat pod różnymi kątami oraz 

sfotografujcie poszczególne etapy bicia rekordu, od początku, aż do końca.  

Opis zdjęć  

W razie możliwości prosimy o opis osób znajdujących się na fotografiach. 

 

 

PODSUMOWANIE (DOTYCZY KAŻDEGO Z MIEJSC OSOBNO)  

Do weryfikacji należy dostarczyć:  

• Zeznanie świadka nr 1  

• Zeznanie świadka nr 2  

• Zeznania stewardów (1 steward na 50 osób)  

•  Zeznania 2 osób (w każdej lokalizacji) odmierzających czas (na zeznaniach świadka)  

 Plan terenu, na którym odbywa się impreza (każda lokalizacja przesyła własny plan terenu)  

• Materiał wideo z kamer przy wejściu i wyjściu 

•  Materiał wideo z całego wydarzenia  

• Zdjęcia 

• Podpisany dokument ARRA 3 


