
23. Wyższe uczelnie 

   Kontrole przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy (w tym bhp) w wyższych 

uczelniach 

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym kontrole (w większości w tych samych uczelniach co w 

roku poprzednim, ale w innych jednostkach organizacyjnych) wykazały poprawę we wszystkich 

kontrolowanych obszarach za wyjątkiem zawierania z nauczycielami umów 

cywilnoprawnych na wykonanie czynności wynikających z już zawartego stosunku pracy. Problem 

jest istotny i poważny, gdyż w roku sprawozdawczym wystąpił we wszystkich kontrolowanych 

uczelniach (w roku poprzednim dotyczył 3/4 kontrolowanych). 

Zdecydowaną poprawę odnotowano zwłaszcza w zakresie oceny ryzyka zawodowego, 

poddawania pracowników szkoleniom z zakresu bhp oraz profilaktycznym badaniom lekarskim. 

Łączyć to można z realizacją wydanych w wyniku poprzednich kontroli środków prawnych. 

Należy jednak podkreślić, że mimo odnotowanej poprawy nadal w kontrolowanych wyższych 

uczelniach powszechnie naruszane są przepisy dot.: 

obiektów i pomieszczeń pracy, w tym również pomieszczeń higienicznosanitarnych (91% uczelni); 

zatrudniania nauczycieli akademickich ponad dopuszczalny wymiar czasu pracy (72%); 

udzielania pracownikom (szczególnie nauczycielom akademickim) urlopów wypoczynkowych (63%). 

 załącznik nr 40A 

   Rozpoznanie wdrożenia do programów nauczania przez uczelnie wyższe przedmiotu 

obejmującego zagadnienia ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

W tym celu inspektorzy pracy przeprowadzili wizytacje w 106 szkołach wyższych obejmujących 

różnymi formami kształcenia ponad 1 mln osób, w tym w 54 szkołach publicznych (14 z nich to wyższe 

szkoły zawodowe) i w 52 szkołach prywatnych. 

Wdrożenie “Pakietu edukacyjnego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy” pod nazwą “Nauka 

o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia” (przygotowanego w ramach II etapu projektu 

programu rządowego “Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia Człowieka w Środowisku Pracy”, który był 

realizowany w latach 1999 – 2001) zadeklarowały 24 uczelnie (23% uczelni objętych wizytacją), w tym 

14 – fragmentarycznie, 8 – w znacznym zakresie, zaś Akademia Rolnicza we Wrocławiu oraz Szkoła 

Główna Służby Pożarniczej w Warszawie przyjęły “Pakiet” jako podstawę programową nauczanych 

przedmiotów. Pełne prawa do wykorzystania “Pakietu”, wynikające z nabycia licencji, zadeklarowało 

6 uczelni. 

Jak wynika z przeprowadzonego przez inspektorów rozeznania, w 85% kontrolowanych uczelni 

zagadnienia bhp i/lub ergonomii ujęte są w programach nauczania szczególnie takich dziedzin nauk 

jak: techniczne, przyrodnicze, o zarządzaniu, społeczne, prawo. 

W przedłożonych do wglądu inspektorom pracy materiałach dydaktycznych (konspektach, 

ramowych programach przedmiotów, planach zajęć) nie stwierdzono niezgodności przekazywanych 

treści z aktualnym stanem prawnym. 

załącznik nr 40B 
 


