SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY OCHRONY PRACY
w 2004 r.
Rada Ochrony Pracy VII kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 13 Marszałka Sejmu z dnia 25 października
2002 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Rady Ochrony Pracy VII kadencji.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Rada Ochrony Pracy jest organem
nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy .
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wyznacza zadania jakimi zajmuje się Rada Ochrony Pracy w swojej
bieżącej działalności. Do zadań tych należy m. in.:



wyrażanie stanowiska w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Pracy, a w
szczególności dotyczących:
o programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,

o



okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych
ocen,
o problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.
wyrażanie opinii o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz
okręgowych inspektorów pracy.

Przyjęty na plenarnym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2004 r. plan pracy Rady Ochrony Pracy na 2004 rok
sformułowany został na podstawie propozycji tematycznych zgłoszonych przez członków Rady, Państwową
Inspekcję Pracy oraz Instytuty Państwowe jak również instytucje rządowe i pozarządowe współpracujące z Radą.
W okresie sprawozdawczym odbyło się:




12 plenarnych posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wyjazdowe w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie i w
Poznaniu.
17 posiedzeń zespołów problemowych.
Problematyka posiedzeń zespołów obejmowała m. in. wypracowanie opinii do informacji
prezentowanych i omawianych na posiedzeniach Rady. Przygotowanie projektów stanowisk Rady,
przygotowanie opinii do wybranych projektów ustaw i rozporządzeń, których tematyka ściśle związana
była z działalnością Rady.



12 posiedzeń zespołów doraźnych.
Posiedzenia poświęcone były m.in. wypracowaniu propozycji odpowiedzi na skierowane do Rady skargi
na Państwowa Inspekcję Pracy, przygotowaniu informacji z posiedzeń ROP do Kroniki Sejmowej i na
stronę internetową, jak również przygotowanie wstępnej analizy wyników ankiety na temat potencjału
badawczego i dydaktycznego w Polsce w zakresie bhp i ergonomii.



6 posiedzeń Prezydium Rady.
Prezydium opiniowało rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej i innych, oceniało realizację planu pracy Rady, zaopiniowało kandydata Rady
do nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy oraz rozpatrywało
niektóre skargi skierowane do Przewodniczącego Rady.
Rada Ochrony Pracy
na swych plenarnych posiedzeniach rozpatrywała następujące tematy:

Lp. Data posiedzenia
1. 20 stycznia 2004 r.

1.
2.

Tematyka posiedzenia
Przyjęcie planu pracy ROP na 2004 r.
"Stan przygotowań prawnych i organizacyjnych do prowadzenia zgodności

3.
4.

2. 18 lutego 2004 r.

1.
2.
3.

maszyn oraz środków ochrony indywidualnej z punktu widzenia Centralnego
Instytutu ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego jako przyszłej
jednostki notyfikowanej"
"Rola i zadania jednostek notyfikowanych oraz aktualny stan procesu
notyfikacji"
"Kontrola wprowadzonych do obrotu środków ochrony indywidualnej
przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych - nowy mechanizm
zapewnienia ich bezpieczeństwa"
"Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji przez
pracodawców wyroków sądów pracy w latach 2000-2002"
"Zatrudnianie młodocianych w rzemiośle w celu przygotowania
zawodowego, uwarunkowania prawne oraz stan faktyczny"
"Informacja na temat przestrzegania prawa pracy oraz zasad bhp w małych i
średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania
pracowników młodocianych"

3. 11 marca 2004 r.

1.

"Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej" - raport ze stanu realizacji programu wieloletniego w 2003
roku."

4. 7-8 kwietnia 2004 r.
- KGHM Lubin

1.
2.
3.

"Zagrożenia zawodowe w górnictwie miedziowym"
"Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w górnictwie rud miedzi"
"Ratownictwo górnicze w warunkach przemysłu wydobywczego na
przykładzie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska
Miedź"

5. 13 maja 2004 r.

1.

"Przedsięwzięcia podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie"
"Warunki pracy w rolnictwie, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
pracy"
"Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania
prewencyjne KRUS w 2003 roku"

2.
3.

6. 14-15 czerwca 2004 r.
- Poznań-SAWO

1.
2.

7. 30 czerwca 2004 r.

1.
2.
3.

8. 14 lipca 2004 r.
9. 8 września 2004 r.

1.
2.
3.

10. 20 października 2004 r.

11. 29-30 listopada 2004 r.

"Obowiązki pracodawcy dotyczące dostosowania eksploatowanego sprzętu
roboczego do wymagań przepisów europejskich"
"Budować bezpiecznie - przepisy i praktyka"
"Informacja na temat wdrażania systemów zarządzania bhp w
przedsiębiorstwach"
"Problematyka edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii"
Wyrażenie opinii Rady na temat kandydatów zgłoszonych przez Głównego
Inspektora Pracy na stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy.
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w 2003 roku.
"Informacja na temat struktury i zapadalności na choroby zawodowe w
Polsce w 2003 r."
"Informacja o działalności służby medycyny pracy"
"Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony zdrowia w
środowisku pracy w 2003 r."
UROCZYSTE POSIEDZENIE - sala kolumnowa Sejmu

1.
2.

"Wypadkowość i zagrożenia zawodowe w budownictwie"
"Katastrofy budowlane w roku 2003 r."

1.

"Informacja na temat czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku
pracy - narażanie, ocena ryzyka, ochrona zdrowia" - opracowanie Instytutu
Medycyny Pracy w Łodzi
"Informacja na temat czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12. 21 grudnia 2004 r.

1.
2.

pracy - narażanie, ocena ryzyka, ochrona zdrowia" - opracowanie
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB
"Zapobieganie ryzyku zawodowemu wynikającemu z obecności azbestu w
środowisku pracy w świetle kontroli PIP"
"Informacja na temat zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy w
Polsce" - opracowanie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
"Informacja na temat zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy w
Polsce" - opracowanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB
"Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie" - opracowanie
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB
"Wypadki przy pracy - przyczyny, skutki, zapobieganie" - opracowanie
Państwowej Inspekcji Pracy
"Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach z
zakresu gospodarki leśnej"
"Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie
drogowym towarów niebezpiecznych, wypadki przy pracy - przyczyny skutki,
zapobieganie".
"Program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 roku"
Rozpatrzenie projektu planu pracy Rady Ochrony Pracy

Z planu pracy Rady Ochrony Pracy na 2004 rok tematy, które nie zostały zrealizowane, przeniesiono do
uwzględnienia w planie pracy na 2005 rok.
Są to:
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).
Bezpieczne wykonywanie robót przez firmy usługowe w zakładach górniczych.

Rada Ochrony Pracy realizując swoje zadania podejęła uchwały w sprawach, które były przedmiotem obrad
plenarnych Rady jak również w sprawach opiniowania kandydatur na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i
jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
Rada Ochrony Pracy
na plenarnych posiedzeniach podjęła uchwały w następujących sprawach:
Lp. Uchwała Nr Data
W sprawie
uchwały
1. 14/VII/2004 18.02.2004 Stanowiska dotyczącego oceny stanu przygotowań prawnych i organizacyjnych do
notyfikacji w UE krajowych jednostek certyfikujacych prowadzących ocenę
zgodności maszyn oraz środków ochrony indywidualnej, a także przygotowań do
wprowadzenia w Polsce systemu kontroli tych wyrobów wprowadzonych do obrotu.
2. 15/VII/2004 11.03.2004 Pozytywnej opinii Rady na temat zmiany Statutu Państwowej Inspekcji Pracy.
3. 16/VII/2004 07.04.2004 Pozytywnej opinii Rady dotyczącej wniosku Marszałka Sejmu o zamiarze powołania
p. Witolda Zalewskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.
4. 17/VII/2004 07.04.2004 Stanowiska w zakresie wykonywania przez pracodawców wyroków sądów pracy
zasądzających roszczenia ze stosunku pracy.
5. 18/VII/2004 07.04.2004 Stanowiska dotyczącego przestrzegania przepisów prawa oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz
zatrudniania pracowników młodocianych.
6. 19/VII/2004 07.04.2004 Stanowiska dotyczącego realizacji programu wieloletniego "Dostosowanie
warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" w 2003 r.
7. 20/VII/2004 13.05.2004 Stanowiska dotyczącego zagrożeń zawodowych i stanu bezpieczeństwa w
górnictwie rud miedzi.
8. 21/VII/2004 30.06.2004 Stanowiska dotyczącego bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
9. 22/VII/2004 30.06.2004 Głosowania jawnego nad wnioskiem Głównego Inspektora Pracy o zamiarze
powołania na stanowiska Okręgowych Inspektorów Pracy w Białymstoku, Kielcach,
Lublinie, Łodzi.
10. 23/VII/2004 30.06.2004 Pozytywnego zaopiniowania wniosku GIP o powołanie p. Jana Koczewskiego na
stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku.

11. 24/VII/2004 30.06.2004 Pozytywnego zaopiniowania wniosku GIP o powołanie p. Jadwigi Pechty na
stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach.
12. 25/VII/2004 30.06.2004 Pozytywnego zaopiniowania wniosku GIP o powołanie p. Haliny Proskury na
stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie.
13. 26/VII/2004 30.06.2004 Pozytywnego zaopiniowania wniosku GIP o powołanie p. Pawła Szymańskiego na
stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.
14. 27/VII/2004 14.07.2004 Stanowiska dotyczącego stanu i perspektyw edukacji w zakresie bezpieczeństwa
pracy i ergonomii.
15. 28/VII/2004 14.07.2004 Powołania Zespołu ds. wniosków i uwag do projektu stanowiska rady w sprawie
Sprawozdania GIP z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2003 r.
16. 29/VII/2004 14.07.2004 Stanowiska dotyczącego Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2003 r.
17. 30/VII/2004 29.11.2004 Stanowiska dotyczącego sprawozdań nt.: chorób zawodowych, działalności służby
medycyny pracy, działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony
zdrowia w środowisku pracy w 2003 r.
18. 31/VII/2004 29.11.2004 Stanowiska dotyczącego stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ergonomii w
budownictwie.
19. 32/VII/2004 29.11.2004 Stanowiska dotyczącego finansowania programu wieloletniego "Dostosowanie
warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" w 2005 r.
20. >34/VII/2004 21.12.2004 Stanowiska dotyczącego wprowadzenia do systemu kształcenia ogólnego
przedmiotu "Kultura bezpieczeństwa".
Pozostała działalność Rady Ochrony Pracy
W dniu 20 października 2004 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy objęte honorowym
patronatem przez Marszałka Sejmu, związane z Kampanią Europejskiego Tygodnia 2004 "Budować
Bezpiecznie", w którym uczestniczyło około 200 osób reprezentujących rząd, środowiska naukowe i partnerów
społecznych.
W roku 2004 r. Prezydium oraz członkowie Rady Ochrony Pracy wzięli udział w wielu sympozjach naukowych,
konferencjach, seminariach i spotkaniach z partnerami społecznymi, m.in. w:















uroczystości wręczenia Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi, przyznanych decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy - Warszawa,
konferencji prasowej, inaugurującej kampanię informacyjną "Budować bezpiecznie" - Warszawa,
I Ogólnopolskim Forum Zdrowia Pracujących ,
konferencji naukowej "Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy" - Radom;
Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa
i Ratownictwa SAWO 2004 - Poznań;
seminarium zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie z Radą Wojewódzką OPZZ
w Lublinie;
konferencji uzgadniającej projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Warszawa,
uroczystości otwarcia X Krajowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
połączonego z Jubileuszem 50 - lecia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi,
"XX Międzynarodowym Seminarium Wykładowców Ergonomii" w Białowieży,
Międzynarodowej Konferencji "Wspólna Europa - Wspólne Zasady i Priorytety Inspekcji Pracy" Wrocław,
uroczystym wręczeniu dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warszawa;
seminarium nt. "Stanu ochrony pracy w zrestrukturyzowanym hutnictwie" w Wyższej Szkole Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach.
uroczystości wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy w konkursie "Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej" - Warszawa.

Rada Ochrony Pracy objęła honorowym patronatem Konferencję naukową "Pedagogika pracy wobec problemów
ochrony pracy", która odbyła się w maju 2004 r. w Radomiu oraz "XX Międzynarodowe Seminarium
Wykładowców Ergonomii", które odbyło się we wrześniu 2004 r. w Białowieży.

W roku sprawozdawczym do Rady Ochrony Pracy wpłynęło ponad 30 skarg z prośbą o ich rozpatrzenie i
udzielenie odpowiedzi oraz 14 skarg do wiadomości. Sprawami właściwej oceny i stosownego poinformowania
skarżących o sposobie załatwienia sprawy zajmuje się Zespół Doraźny Rady ds. skarg.
W 2004 r. działania Prezydium Rady zostały ukierunkowane na popularyzację i nagłośnienie działalności Rady,
zarówno wśród parlamentarzystów jak i szerszej grupy odbiorców.
W wyniku podjętych inicjatyw, rozmów i działań Prezydium Rady, uruchomiona została strona internetowa Rady
oraz wdrożono publikowanie informacji o bieżących posiedzeniach Rady na łamach Kroniki Sejmowej. Informacje
do Kroniki Sejmowej oraz na stronę internetową opracowuje Zespół Doraźny Rady ds. Promocji.

Warszawa, styczeń 2005 r.

