SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY OCHRONY PRACY
w 2008 r.
Rada Ochrony Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, jest organem
nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy.
Do zadań Rady Ochrony Pracy należy m. in.:





wyrażanie stanowisk w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Pracy, a w
szczególności dotyczących:
 programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy,
 okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych
ocen,
 problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.
wyrażanie opinii o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz
okręgowych inspektorów pracy.

Rada Ochrony Pracy składa się z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków,
których powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada Ochrony Pracy VIII kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 11 Marszałka
Sejmu RP z dnia 27 października 2006 r.
Rada liczy 32 członków. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy zmniejsza do 30 liczbę
członków Rady.
Kadencja Rady Ochrony Pracy, powołanej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.), trwa do jej zakończenia po wejściu w życie
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89 z 21 maja 2007 r., poz. 589).
W skład Rady powołuje się posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz
przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu
[2]
społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm. ), a także przez inne organizacje społeczne, zajmujące się
problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.
Zasady reprezentacji w Radzie określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia.
Członkowie Rady pełnią obowiązki do dnia powołania nowych członków.
W związku ze zmianą w październiku 2007 r. kadencji Sejmu i Senatu, Marszałek Sejmu Zarządzeniem nr 5 z
dnia 4 marca 2008 r. uzupełnił skład Rady powołując 8 posłów VI kadencji Sejmu i 2 senatorów VII kadencji
Senatu.
Pracami Rady kieruje jej Prezydium - jako organ wykonawczy. Prezydium Rady tworzą przewodniczący, jego
zastępcy oraz sekretarz. Marszałek Sejmu Zarządzeniem nr 5 z dnia 4 marca 2008 r. dokonał zmiany w składzie
Prezydium Rady. Na Przewodniczącą Rady powołał Panią poseł Katarzynę Izabelę Mrzygłocką, na Sekretarza
Rady Pana posła Janusza Krasonia. Nowymi Członkami Rady zostali także:
- posłowie:








Alicja Olechowska,
Damian Raczkowski,
Krzysztof Gadowski,
Beata Mazurek,
Elżbieta Rafalska,
Stanisław Szwed,

- senatorowie:




Jan Rulewski,
Krzysztof Majkowski.

Następnie Marszałek Sejmu dokonał kolejnych zmian w składzie Rady. Członkami zostali:







poseł Mirosław Pawlak (Zarządzenie nr 6 z 14 marca 2008r.),
Marek Nościusz (Zarządzenie nr 8 z 8 kwietnia 2008 r.),
Renata Babińska-Górecka (Zarządzenie nr 13 z 20 listopada 2008 r.),
Artur Borowicz (Zarządzenie nr 13 z 20 listopada 2008 r.),
Jarosław Kazimierz Tomczyk (Zarządzenie nr 13 z 20 listopada 2008 r.),

W 2008 roku prace Prezydium koncentrowały się głównie na ocenie bieżącej działalności Rady, opiniowaniu
kandydatur ROP do nagrody im. H. Krahelskiej, przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy, ocenie stopnia
realizacji przez adresatów stanowisk podejmowanych przez Radę, a także rozpatrywaniu niektórych skarg,
dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Pracy, kierowanych do Przewodniczącego Rady.
Posiedzenia Rady odbywały się według planu zatwierdzonego przez Radę. Niniejsze sprawozdanie z
działalności, podobnie jak sprawozdania z lat poprzednich, Rada składa Prezydium Sejmu.
Zadania i uprawnienia Rada realizowała przy pomocy wyłonionych ze swego składu stałych i doraźnych zespołów
roboczych, które przygotowywały projekty stanowisk i opinii, będących przedmiotem prac Rady.
Rada Ochrony Pracy VIII kadencji powołała cztery stałe zespoły problemowe:






Z-1 Zespół ds. Prawno - Organizacyjnych
Z-2 Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
Z-3 Zespół ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz Współpracy z Partnerami Społecznymi
Z-4 Zespół ds. Skarg.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu.
Plan pracy Rady na 2008 rok został rozpatrzony na posiedzeniu plenarnym 8 stycznia 2008 r., a następnie
przyjęty na posiedzeniu wyjazdowym w Katowicach w dniu 29 stycznia 2008 r. Propozycje tematów do planu
zostały zgłoszone przede wszystkim przez członków Rady, ale także przez Państwową Inspekcję Pracy,
Centralny Instytut Ochrony Pracy, instytucje rządowe, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe,
współpracujące z Radą na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracujących.
Rada Ochrony Pracy w 2008 roku obradowała na posiedzeniach plenarnych, które odbywały się co najmniej raz
w miesiącu oraz na spotkaniach Zespołów Problemowych Rady. Zespoły spotykały się w zależności od potrzeb i
pilności problematyki, którą się zajmują.
W okresie sprawozdawczym odbyło się:




12 plenarnych posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wyjazdowe: w Katowicach i w Sobkowie (woj.
świętokrzyskie).
33 posiedzeń zespołów problemowych.

Problematyka posiedzeń zespołów koncentrowała się głównie wokół przygotowywania opinii i stanowisk w
sprawach omawianych na posiedzeniach Rady.
Zespoły opracowywały projekty stanowisk do tematów:




Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, ze szczególnym uwzględnieniem
użytkowania wózków jezdniowych i przenośników.,
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w podziemnych
zakładach górniczych oraz w firmach świadczących usługi górnicze w podziemnych zakładach
górniczych,














System przygotowywania kadr dla górnictwa w aspekcie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE,
Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników zatrudnionych przy urządzeniach zasilanych gazem LPG,
W sprawie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 2007 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach
handlowych,
Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia,
Analiza narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne oraz promieniowanie jonizujące i
elektromagnetyczne w środowisku pracy jako źródła zagrożeń zawodowych.,
Kontrola legalności zatrudnienia,
Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie,
Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w firmach
transportowych,
Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowców,
Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 roku.

Posiedzenia Zespołu ds. Skarg poświęcone były głównie rozpatrywaniu skarg wpływających do Rady na działania
Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowych Inspektorów Pracy oraz na nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy
przez pracodawców.
Rada Ochrony Pracy
na swych plenarnych posiedzeniach rozpatrywała następujące tematy:
Lp.

Data posiedzenia

1.

8 stycznia 2008 r.

Tematyka posiedzenia
1.
2.
3.

2.

28-29 stycznia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2007
roku
Plan pracy Rady Ochrony Pracy na 2008 r.
Bezpieczeństwo pracy w transporcie
wewnątrzzakładowym, ze szczególnym uwzględnieniem
użytkowania wózków jezdniowych i przenośników

Posiedzenie wyjazdowe w Katowicach
1.

2.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy, w podziemnych zakładach
górniczych oraz w firmach świadczących usługi górnicze w
podziemnych zakładach górniczych.
System przygotowywania kadr dla górnictwa w aspekcie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.

11 marca 2008 r.

1.

Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów
UE

4.

8 kwietnia 2008 r.

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników
zatrudnionych przy urządzeniach zasilanych gazem LPG.

2.

Rozpatrywanie skarg i wniosków napływających do
Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2005-2007.

5.

27 maja 2008 r.

1.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 r.

6.

10 czerwca 2008 r.

1.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych.

2.

Ochrona uprawnień pracowniczych określonych w

przepisach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników supermarketów, m.in. w oparciu o ustalenia
poczynione w toku śledztw.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

8 lipca 2008 r.

5 sierpnia 2008 r.

1.

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w placówkach
ochrony zdrowia.

2.

Analiza narażenia na czynniki rakotwórcze i mutagenne
oraz promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne w
środowisku pracy jako źródła zagrożeń zawodowych.

1.

Analiza wyników kontroli agencji zatrudnienia.

2.

Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców.

3.

Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia
pracowników na umowy cywilno-prawne.

Posiedzenie wyjazdowe w Sobkowie (woj. świętokrzyskie)

9 września 2008 r.

21 października 2008 r.

4 listopada 2008 r.

2 grudnia 2008 r.

1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

2.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników, ich
przyczyny i okoliczności.

1.

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem czasu pracy w firmach transportowych.

2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowców.

1.

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 roku.

2.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy w aspekcie ich
profilaktyki.

1.

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w
Polsce na różnych poziomach nauczania i kształcenia

2.

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2009
rok.

Rada zrealizowała wszystkie tematy ujętych w Planie pracy Rady Ochrony Pracy na rok 2008.
Rada Ochrony Pracy realizując swoje zadania podjęła uchwały w sprawach, które były przedmiotem obrad
plenarnych Rady, jak również w sprawach opiniowania wniosków Marszałka Sejmu dotyczących odwołania ze
stanowiska Głównego Inspektora Pracy, powołania na stanowisko Głównego Inspektora Pracy oraz powołania na
stanowisko kZastępcy Głównego Inspektora Pracy.
Rada Ochrony Pracy
na plenarnych posiedzeniach podjęła uchwały
dotyczące przyjęcia następujących stanowisk i opinii:

Lp.

Uchwała Nr

Data uchwały

W sprawie

1.

26/VIII/2008

8.01.2008

przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy w
zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze
stosunku pracy w latach 2005-2006 i w pierwszym półroczu 2007
roku

2.

27/VIII/2008

29.01.2008

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy w transporcie
wewnątrzzakładowym

3.

28/VIII/2008

11.03.2008

przestrzegania przepisów prawa pracy w podziemnych zakładach
górniczych oraz w firmach świadczących usługi górnicze

4.

29/VIII/2008

11.03.2008

systemu przygotowywania kadr dla górnictwa w aspekcie
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

5.

30/VIII/2008

8.04.2008

dostosowywania warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskie

6.

31/VIII/2008

27.05.2008

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy
urządzeniach zasilanych gazem LPG

7.

32/VIII/2008

8.07.2008

sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku
2007

8.

33/VIII/2008

8.07.2008

przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i
higieny pracy w placówkach handlowych

9.

34/VIII/2008

5.08.2008

wniosku Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego w
sprawie odwołania ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy Pani
Bożeny Borys-Szopy

10.

35/VIII/2008

5.08.2008

wniosku Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego w
sprawie powołania na stanowisko Głównego Inspektora Pracy
Pana Tadeusza Jana Zająca

11.

36/VIII/2008

5.08.2008

czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz zagrożeń
elektromagnetycznych w środowisku pracy

12.

37/VIII/2008

9.09.2008

raportu Państwowej Inspekcji Pracy "Przestrzeganie przepisów o
czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia"

13.

38/VIII/2008

21.10.2008

raportu Państwowej Inspekcji Pracy nt. "Kontrola legalności
zatrudnienia"

14.

39/VIII/2008

21.10.2008

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

15.

40/VIII/2008

4.11.2008

bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców

16.

41/VIII/2008

4.11.2008

raportu Państwowej Inspekcji Pracy "Przestrzeganie przepisów o
czasie pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w
firmach transportowych w latach 2006-2007 oraz w pierwszej
połowie 2008 roku"

17.

42/VIII/2008

4.11.2008

wniosku Marszałka Sejmu Pana Bronisława Komorowskiego
dotyczącego powołania na stanowisko Zastępcy Głównego
Inspektora Pracy Pana Mariana Liwo

18.

43/VIII/2008

2.12.2008

oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 roku

Stanowiska Rady, podejmowane na posiedzeniach plenarnych, kierowane są do Marszałka Sejmu, do
merytorycznych komisji sejmowych (głównie do Komisji Polityki Społecznej, Komisji Pracy, Komisji Gospodarki i
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej), do urzędów i instytucji współpracujących z Radą, a przede wszystkim do
Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższego Urzędu Górniczego, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.
Odpowiedzi wraz z informacją o sposobie realizacji zaleceń i postulatów, zawartych w stanowiskach Rady,
przekazywane były członkom Rady.
Pozostała działalność Rady Ochrony Pracy

W dniu 30 września 2008 r. pod patronatem Rady Ochrony Pracy, w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu, odbyła
się uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 55-lecia powołania Służby BHP, w czasie której zostały wręczone dyplomy
przyznane przez Marszałka Sejmu za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W dniu 2 grudnia 2008 r., w Sali Kolumnowej w Gmachu Głównym Sejmu, w części poprzedzającej posiedzenie
plenarne Rady Ochrony Pracy, odbyły się uroczystości:





zakończenie XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ten
organizowany jest corocznie od 1972 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (sekretariat
Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy) i stanowi ważną
formę zachęty do podejmowania różnorodnych działań zmierzających do eliminowania wypadków przy
pracy i ryzyka powstawania chorób zawodowych. W roku 2008 patronat nad konkursem objęła Rada
Ochrony Pracy;
zakończenie piątej polskiej edycji Konkursu "Nagroda za Dobrą Praktykę", zorganizowanego w ramach
konkursu europejskiego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Celem
Konkursu było pokazanie (na zrealizowanych w praktyce przykładach) korzyści wynikających z
przestrzegania dobrych praktyk w zakresie bhp.

Z rekomendacji Rady Ochrony Pracy w 2008 roku laureatem Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny
Krahelskiej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku
pracy został senator Jan Rulewski - wieloletni poseł i członek Rady Ochrony Pracy w latach 1994-2002 i obecnej
VIII kadencji.
O prestiżu, jakim cieszy się Rada Ochrony Pracy, świadczą również otrzymywane zaproszenia kierowane do
członków Rady na liczące się sympozja naukowe, konferencje, seminaria, czy spotkania z partnerami
społecznymi.
W roku 2008 r. członkowie Prezydium lub Rady Ochrony Pracy brali udział m.in. w:










Konferencji, zorganizowanej przez SEKA S.A., pt. "Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie",
podczas której zostały zaprezentowane rezultaty oraz doświadczenia wynikające z realizacji
ogólnopolskiego projektu UE "BHP w budownictwie", jak również wyniki analizy stanu bezpieczeństwa w
budownictwie;
Międzynarodowym seminarium "Ręczne przemieszczanie ciężarów - dobre praktyki", organizowane
przez Państwową Inspekcję Pracy, które odbyło się podczas XIX Międzynarodowych Targów Środków
Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2008 w Poznaniu;
Ogólnopolskim seminarium, zorganizowanym przez Komisję Krajową i Region Dolny Śląsk NSZZ
"Solidarność" z okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych, których tematem przewodnim był "Wpływ środowiska społecznego w pracy na zdrowie
pracowników";
osiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, poświęcone obchodom Światowego
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych;
Seminarium pt. "Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie", organizowane przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku i Rektora Politechniki Białostockiej;
Konferencji pt. "Aktywizacja zawodowa ludności w wieku okołoemerytalnym", zorganizowanej przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w czasie której zaprezentowano wyniki badań realizowanych w
ramach projektu pt. "Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy".
Skargi kierowane do Rady Ochrony Pracy

W 2008 roku do Rady Ochrony Pracy wpłynęło ponad 100 skarg, które można podzielić na kategorie:
1.

2.

Skargi indywidualne od osób fizycznych, ale ich przedmiot obejmował nieraz większą grupę
pracowników, dotyczące niewypłacania wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń za pracę wykonywaną w
godzinach nadliczbowych, nagród regulaminowych, przestrzegania przepisów o czasie pracy,
wypłacania diet pracownikom transportowym, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.
Skargi wnoszone przez organizacje związkowe w imieniu pracowników całej branży, najczęściej dotyczą
postanowień układów zbiorowych pracy, premii regulaminowych, dodatków stażowych, rozliczania czasu
pracy oraz bezpieczeństwa pracy.

3.

4.

Skargi na działalność inspektorów pracy dotyczące przekroczenia zakresu kognicji uprawnień
kontrolnych, nierzetelności przeprowadzonej kontroli, braku upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
wadliwe stosowanie środków karnych.
Skargi, których treść wykraczała poza zakres kognicji przyznanej Radzie przez art. 7 ustawy o
Państwowej Inspekcji Pracy.

Treść niektórych skarg w rzeczywistości zawierała pytania o dokonanie wykładni przepisów prawa pracy, układów
zbiorowych pracy lub wszczęcia sporu zbiorowego pracy. Wpływały także do wiadomości Rady skargi kierowane
do innych organów władzy i administracji państwowej oraz innych organów centralnych. Były także "skargi"
kierowane od grupy osób fizycznych, które systematycznie ślą do Rady pisma w swojej sprawie lub innych osób,
nawet z wielu obszarów kraju.
Na wszystkie sygnalizowane w pismach sprawy Rada reagowała, zwracając się do Państwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli, postępowania wyjaśniającego czy podjęcie interwencji, a następnie monitorowała
sprawę aż do ostatecznego rozstrzygnięcia. Informowała również na bieżąco osoby wnoszące skargi o przebiegu
postępowania.
Sprawami właściwej oceny i stosownego poinformowania skarżących o sposobie załatwienia sprawy zajmuje się
Zespół ds. Skarg.
W roku sprawozdawczym na łamach Kroniki Sejmowej publikowane były informacje o posiedzeniach Rady
Ochrony Pracy, a także strona internetowa Rady - www.rop.sejm.gov.pl - była aktualizowana i uzupełniana o
wiadomości z bieżącej działalności Rady.
Skład Rady Ochrony Pracy w 2008 roku:
BABIŃSKA-GÓRECKA Renata - powołana 20 listopada 2008 r.
BERENT Przemysław - odwołany 4 marca 2008 r.
BOROWICZ Artur - powołany 20 listopada 2008 r.
CHAŁOŃSKI Michał
CHWILUK Andrzej
DUDA Piotr
DUSZEŃKO-KLANCKO Ludwika
GADOWSKI Krzysztof - powołany 5 marca 2008 r.
GIENIECZKO Eugenia
GÓRSKA Ewa
JAWORSKI Janusz
KOŁODZIEJ Janusz - odwołany 4 marca 2008 r.
KORADECKA Danuta - zastępca przewodniczącego
KRASOŃ Janusz - do 4 marca członek Rady, od 5 marca sekretarz Rady
LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan - odwołany 4 marca 2008 r.
LANGER Jerzy - zastępca przewodniczącego
ŁUKASZEWICZ Bohdan - odwołany 20 listopada 2008 r.

MACIEJEWSKI Krzysztof - odwołany 4 marca 2008 r.
MAJKOWSKI Krzysztof - powołany 5 marca 2008 r.
MAZUREK Beata - powołana 5 marca 2008 r.
MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna - do 4 marca sekretarz Rady, od 5 marca przewodnicząca Rady
NOŚCIUSZ Marek - powołany 8 kwietnia 2008 r.
OLECHOWSKA Alicja - powołana 5 marca 2008 r.
PASZKIEWICZ Andrzej Eligiusz
PAWLAK Mirosław - odwołany 4 marca 2008 r., powołany 14 marca 2008 r.
POLACZEK Jadwiga - odwołana 30 marca 2008 r.
RACZKOWSKI Damian - powołany 5 marca 2008 r.
RAFALSKA Elżbieta - powołana 5 marca 2008 r.
RULEWSKI Jan - powołany 5 marca 2008 r.
SEKUNDA Maciej
SKORŁUTOWSKI Józef Stanisław
SZCZOT Jacek - odwołany 20 listopada 2008 r.
SZEJNFELD Adam - odwołany 4 marca 2008 r.
SZTERN Włodzimierz
SZWED Stanisław - do 4 marca przewodniczący Rady, od 5 marca członek Rady
SZYMANEK Tadeusz
SZYMAŃCZYK Lech - odwołany 4 marca 2008 r.
TOMCZYK Jarosław Kazimierz - powołany 20 listopada 2008 r.
TRELA Zdzisław
WĄGROWSKA-KOSKI Ewa
WIĄZOWSKI Waldemar - odwołany 4 marca 2008 r.
WYKA Teresa - odwołana 20 listopada 2008 r.
ŻUREK Zbigniew - zastępca przewodniczącego

Warszawa, dnia 20 stycznia 2009 r.

