STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE STANU I PERSPEKTYW EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY I ERGONOMII
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu w dniu 23 maja 2006 roku zapoznała się z materiałami
przygotowanymi przez:



Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. " Kształtowanie kultury bezpieczeństwa"



Jerzego S. Marcinkowskiego pt. "Diagnoza edukacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz
ergonomii w polskich wyższych uczelniach".

Na podstawie wymienionych materiałów, dyskusji oraz analizy Stanowisk Rady Ochrony Pracy z 2003 i 2004 w
sprawie stanu i perspektyw edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii Rada stwierdza, że
przedłożony materiał przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest informacją opisową dotyczącą "Kształtowania
kultury bezpieczeństwa" w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym i jest dużo bardziej
wyczerpującym opracowaniem, niż opracowania z lat poprzednich, dotyczące w/w problematyki. Opracowanie to
jest pierwszym od kilku lat, które szczegółowo omawia realizację problematyki kultury bezpieczeństwa w
szkolnictwie oraz zawiera analizę za lata 2004 i 2005 osiągnięć absolwentów 2-letnich zasadniczych szkół
zawodowych w zakresie bezpiecznego wykonywania zadań zawodowych i informacje o wypadkach dzieci i
młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2003/2004.
Natomiast opracowanie autorstwa Jerzego S. Marcinkowskiego pt. "Diagnoza edukacji z zakresu bezpieczeństwa
i ochrony pracy oraz ergonomii w polskich wyższych uczelniach", zrealizowano z inspiracji i w wyniku poparcia
Zespołu Problemowego Rady do Spraw Edukacji, Nauki i Promocji; Rada stwierdza, że jest ono pierwszym,
całościowym opracowaniem ujmującym problematykę dydaktyki i kształcenia zarówno w uczelniach publicznych,
jak i niepublicznych we wszystkich trybach i rodzajach kształcenia. W zasadniczy sposób opracowanie to
poszerza wiedzę z zakresu edukacji z obszaru bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ergonomii w polskich
wyższych uczelniach.
W związku z tym i na podstawie dyskusji oraz odnosząc się do realizacji wniosków sformułowanych w stanowisku
Rady z 2004 r., dotyczącym w/w problematyki, przyjmuje następujące wnioski:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ponownie zachęcić uczelnie wyższe w Polsce (przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) do
szerszego upowszechnienia pakietu edukacyjnego dot. ergonomii, ochrony i bezpieczeństwa pracy,
opracowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB,
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcić do zwiększenia liczby szkół wytypowanych do testowania
materiałów dydaktycznych, dotyczących nauczania bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem
multimedialnych materiałów, opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB,
zintensyfikować oddziaływanie Rady Ochrony Pracy na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w sprawie
systematycznego uwzględniania w programach, szczególnie publicznego nadawcy telewizyjnego,
problematyki ochrony pracy i życia w środowisku pracy, w szkole i podczas wypoczynku, zgodnie z ich
ustawową misją publicznych elektronicznych środków przekazu,
wsparcie przez Radę Ochrony Pracy starań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących
wpisania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunku: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
do kierunków kształcenia tak, żeby było można przeprowadzić w roku akademickim 2008/2009 pierwszy
nabór na studia I stopnia w uczelniach spełniających minima kadrowe,
uzyskać od Ministerstwa Edukacji Narodowej jednoznaczną deklarację dotyczącą terminu zapewnienia
w pełni warunków uzyskania przez absolwentów szkół wszystkich szczebli kształcenia podstawowej
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z przedstawionych materiałów opracowanych przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki deklarowany termin roku 2005 nie został dotrzymany,
Rada wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wykorzystywanie w dużo większym stopniu niż
dotychczas wyników prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to m. in.
wyników prac badawczych realizowanych przez Instytut Technologii i Eksploatacji - PIB w Radomiu, a
dotyczących np. badania stanu bezpieczeństwa w szkołach,
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowane są bardzo
istotne zadania dla kultury pracy, w tym dla bezpieczeństwa pracy. Jedno z nich realizowane jest przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z pracodawcami i pracobiorcami i dotyczy standardów
kwalifikacji zawodowych; natomiast drugie z nich, realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
obejmuje opracowanie innowacyjnych, modułowych programów kształcenia zawodowego,
nakierowanych na ukształtowanie konkretnych, sprawdzalnych i mierzalnych umiejętności. Rezultaty
tych zadań powinny być w pełni wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i posiadać pełne
zabezpieczenie finansowe ich realizacji na najbliższe lata,

8.

pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje dotyczące kwoty odszkodowań, jakie były
wypłacane ofiarom wypadków, którym ulegli uczniowie poczynając od 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Ochrony Pracy
Poseł Stanisław Szwed

Warszawa, dnia 20 czerwca 2006 r.

