SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY OCHRONY PRACY
w okresie od listopada 2002 r. do grudnia 2003 r.
Rada Ochrony Pracy VII kadencji została powołana zarządzeniem Nr 13 Marszałka Sejmu z dnia 25 października
2002 r.
Rada Ochrony Pracy VII kadencji, zgodnie z zapisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i Regulaminu Rady,
sprawuje nadzór nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy oraz realizuje zadania związane z problematyką
ochrony człowieka w środowisku pracy.
Zgodnie z planem pracy Rada Ochrony Pracy w okresie sprawozdawczym od listopada 2002 do grudnia 2003
roku, rozpatrywała na swych posiedzeniach tematy zgłoszone przez członków Rady, Głównego Inspektora Pracy
oraz instytucje rządowe.
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła:







15 plenarnych posiedzeń, w tym 1 wyjazdowe do Wrocławia,
17 posiedzeń zespołów problemowych, których tematyką było m.in. wypracowanie opinii do
rozpatrywanych przez ROP materiałów, przygotowanie projektów stanowisk Rady, przedstawienie
propozycji tematów do przyszłego planu pracy ROP, przygotowanie opinii do niektórych ustaw, a także
opiniowanie ewentualnych zmian przepisów dot. Rady Ochrony Pracy,
5 posiedzeń zespołów doraźnych, które poświęcone były m.in. przygotowaniu uroczystości obchodów
50-lecia służb BHP, wypracowaniu projektów stanowisk Rady, wypracowaniu propozycji odpowiedzi na
skargi skierowane do Rady oraz przygotowaniu informacji z posiedzeń ROP do Kroniki Sejmowej,
8 posiedzeń Prezydium Rady, w tym jedno wyjazdowe do Katowic, poświęcone przygotowaniu
stanowiska ROP w sprawie warunków pracy w górnictwie.

Prezydium spotkało się również z Marszałkiem Sejmu, Markiem Borowskim, celem omówienia spraw związanych
z usytuowaniem Rady Ochrony Pracy.
Rada Ochrony Pracy
na swych plenarnych posiedzeniach rozpatrywała następujące tematy:
Lp. Data
posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

8 listopada
2002 r.

Posiedzenie inauguracyjne.

2.

21 listopada
2002 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2001r.
Zaopiniowanie wniosku Marszałka Sejmu w sprawie powołania Anny Hintz na stanowisko
Głównego Inspektora Pracy.

3.

19 grudnia
2002 r.

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2003 r.

4.

21 stycznia
2003 r.

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia w środowisku
pracy w 2001 roku.
Analiza struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki
narodowej w Polsce w 2001 roku.
Zaopiniowanie kandydatury Wiesława Bakalarza na stanowisko Okręgowego Inspektora
Pracy w Opolu.

5.

13 lutego
2003 r.

Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej.
Stanowisko Rady w sprawie projektu ustawy o służbie medycyny pracy.

6.

19 marca
2003 r.

Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie Programu Wieloletniego "Dostosowywanie
warunków pracy w Polsce do standardów unii Europejskiej".
Informacja o wynikach kontroli przestrzegania prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i
innych świadczeń pracowniczych w 2002 r.

7.

2 kwietnia
2003 r.

Nauka w szkołach wiejskich zasad bhp w rolnictwie.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy przy

wypłacie wynagrodzeń
i innych świadczeń pracowniczych.
8.

29 kwietnia
2003 r.

Uroczyste posiedzenie Rady związane z obchodami "Światowego dnia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w pracy".

9.

13 maja 2003 r.

Stan obecny i perspektywy edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce na
różnych poziomach nauczania i kształcenia.
Informacja o stanie i perspektywach edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w
Polsce na różnych poziomach nauczania i kształcenia.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie stanu obecnego i perspektyw edukacji w zakresie
kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce na różnych poziomach nauczania i kształcenia.

10. 10 czerwca
2003 r.

Wypadkowość i stan bezpieczeństwa w górnictwie.
Informacja o stanie warunków pracy w górnictwie w świetle kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie warunków pracy, wypadkowości i stanu
bezpieczeństwa w górnictwie.

11. 2 lipca 2003 r.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w
2002 r.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z
działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2002 r.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie warunków pracy, wypadkowości i stanu
bezpieczeństwa w górnictwie.

12. 15 września
2003 r.

Uroczyste posiedzenie Rady poświęcone obchodom 50-lecia Służb Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy.

13. 14 października
2003 r.

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2002 r.
Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce.
Przyjęcie stanowiska Rady w sprawie zapadalności na choroby zawodowe w Polsce projekt.

14. 17-19 listopada
2003 r.

Przeciwdziałanie zagrożeniom poważnymi awariami przemysłowymi.
Ocena zgodności aktualnych przepisów krajowych z unijnymi oraz stan ich realizacji w
Polsce (Dyrektywa Seveso II). Opracowane poradniki i procedury.
Realizacja zadań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zapobiegania poważnym
awariom przemysłowym.
Okoliczności i przyczyny katastrof oraz wypadków o szczególnym charakterze, badanych
przez Państwową Inspekcję Pracy w 2002 r.
Przyjęcie stanowiska w sprawie zapadalności na choroby zawodowe w Polsce.

15. 17 grudnia
2003 r.

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2004 r. oraz na lata 2004-2006.
Harmonogram realizacji zadań kontrolnych, rozpoznawczych i prewencyjnych zawartych w
programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2004 r.
Plan pracy Rady Ochrony Pracy na 2004 r.

Z planu pracy Rady Ochrony Pracy na 2003 r. przeniesione zostały na rok 2004 następujące tematy:
1.

2.

"Dialog społeczny i partycypacja pracownicza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena
funkcjonowania instytucji dialogu społecznego i nadzoru pracowniczego (komisji ds. BHP i Społecznej
Inspekcji Pracy). Działalność wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.
Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi.".
"Ocena zgodności wyrobów stosowanych w środowisku pracy w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Nowe podstawy i wymagania prawne dotyczące oceny zgodności środków ochrony
indywidualnej. Przedstawienie polskiego potencjału w zakresie badań i certyfikacji zgodności środków
ochrony indywidualnej i maszyn. Przebieg procesu notyfikacji oraz rola i zadania jednostek
notyfikowanych oraz ich udział w nadzorze rynku.".
Rada Ochrony Pracy
na swych posiedzeniach podjęła stanowiska w następujących sprawach:

Lp. Data

Stanowisko Rady w sprawie:

1.

Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2004 r.

19 grudnia
2002 r.

2.

19 marca
2003 r.

Programu wieloletniego "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej".

3.

2 kwietnia
2003 r.

Przestrzegania przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
pracowniczych.

4.

13 maja 2003 r. Obecnego stanu i perspektyw edukacji w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy w Polsce
na różnych poziomach nauczania i kształcenia.

5.

2 lipca 2003 r.

Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w
2002 r.

6.

2 lipca 2003 r.

Stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

7.

18 listopada
2003 r.

Chorób zawodowych w Polsce.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, do zadań Rady Ochrony Pracy należy m.in. opiniowanie
kandydatur na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
Rada Ochrony Pracy
w okresie sprawozdawczym podjęła uchwały dotyczące spraw kadrowych:
Lp. Uchwała nr i data

w sprawie

1.

Uchwała nr 1
z 8 listopada 2002 r.

Odwołania Tadeusza Zająca ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy

2.

Uchwała nr 2
z 21 listopada 2002 r.

Powołania Anny Hintz na stanowisko Głównego Inspektora Pracy

3.

Uchwała nr 1
z dnia 21 stycznia
2003 r.

Powołania Wiesława Bakalarza na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w
Opolu

4.

Uchwała nr 2
z dnia 13 lutego
2003 r.

Powołania Pawła Szymańskiego na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora
Pracy

5.

Uchwała nr 3
z dnia 13 lutego
2003 r.

Powołania Tomasza Gdowskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora
Pracy

6.

Uchwała nr 4
z dnia 21 stycznia
2003 r.

Przyjęcia Regulaminu Rady Ochrony Pracy VII kadencji

7.

Uchwała nr 5
z dnia 13 maja 2003 r.

Powołania Krystyny Ostaszewskiej na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w
Warszawie.

8.

Uchwała nr 6
z dnia 13 maja 2003 r.

Powołania Witolda Zalewskiego na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w
Białymstoku.

9.

Uchwała nr 7
z dnia 13 maja 2003 r.

Powołania Jerzego Wydmańskiego na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w
Katowicach.

10. Uchwała nr 8
z dnia 13 maja 2003 r.

Powołania Marka Węgrzyna na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy we
Wrocławiu.

