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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:
9 programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy,
9 okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz
wniosków wynikających z tych ocen,
9 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 społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080
z późn. zm.[2]), 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 roku 2009 Marszałek Sejmu Zarządzeniem nr 4 z dnia 13 lutego 2009 r.
dokonał, na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich, zmiany w składzie
Rady,

odwołując

Ludwikę

Duszeńko-Klancko,

jednocześnie

powołując

Grzegorza Kubackiego.
Pracami Rady kieruje jej Prezydium – jako organ wykonawczy. Prezydium
Rady tworzą przewodniczący, jego zastępcy oraz sekretarz.

W 2009 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.
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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
W dniu 19 maja 2009 r. został powołany Zespół doraźny ds.
opracowania zasad naboru pracowników PIP na stanowiska kierownicze
i samodzielne w drodze otwartego konkursu.
Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,
zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu.

Plan

pracy

Rady

na

2009

rok

został

rozpatrzony

i

przyjęty

na posiedzeniu plenarnym 20 stycznia 2009 r. Propozycje tematów do planu
zostały zgłoszone przez członków Rady, a także przez Państwową Inspekcję
Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, instytucje
rządowe, partnerów społecznych i organizacje pozarządowe, współpracujące
z Radą na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracujących.
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Na posiedzeniu plenarnym w dniu 17 lutego 2009 r., w związku
z nowym terminarzem posiedzeń Sejmu (posiedzenia Rady planowane są
na dni poprzedzające posiedzenia Sejmu), Rada dokonała korekty przyjętego
w styczniu br. planu pracy, polegającej na zmianie daty kilku posiedzeń.
Rada Ochrony Pracy w 2009 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 1 posiedzenia wyjazdowe: we Wrocławiu
i w Wałbrzychu.
− 33

posiedzeń zespołów problemowych oraz 1 posiedzenie

zespołu

doraźnego.
Problematyka posiedzeń zespołów koncentrowała się głównie wokół
przygotowywania

opinii

i

stanowisk

w

sprawach

omawianych

na posiedzeniach Rady.
Zespoły opracowywały projekty stanowisk do tematów:
9 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce
na różnych poziomach nauczania i kształcenia;
9 Przestrzeganie

przez

pracodawców

przepisów

prawa

pracy

w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
ze stosunku pracy w latach 2006-2008;
9 Ocena

funkcjonowania

kontroli

legalności

zatrudnienia

cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2008 r. na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej,
w szczególności Niemiec i Francji;
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9 Programy badawcze instytutów działających w sferze ochrony pracy
(zadania, efekty, środki);
9 Ocena skuteczności stosowanych środków ochrony indywidualnej
na tle najnowszych osiągnięć nauki i techniki w tym zakresie;
9 W sprawie Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 r.;
9 Krajowa Strategia na rzecz BHP na lata 2009-2012;
9 Ocena skuteczności funkcjonowania Funduszu Prewencyjnego ZUS;
9 Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz

prawa

pracy,

prowadzona

przez

ośrodki

i

instytucje

szkoleniowe;
9 Realizacja misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania
bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy;

9 Ocena zagrożeń psychospołecznych i warunków pracy w związku
z nowymi formami pracy i modelami zatrudnienia;
9 Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy;
9 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2010;
9 Współdziałanie inspekcji pracy z ZUS i KRUS oraz organami nadzoru
nad warunkami pracy – realizacja zadań w zakresie prewencji
i promocji zagadnień ochrony pracy w środowisku wiejskim;
9 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – efekty działań kontrolnych
i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz analiza problemów
związanych z występowaniem szarej strefy w budownictwie;
9 Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2008 roku.
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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.
1.

Data posiedzenia
20 stycznia 2009 r.

Tematyka posiedzenia
1. Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony
Pracy w 2008 roku
2. Plan pracy Rady Ochrony Pracy na 2009 r.
3. Przestrzeganie przez pracodawców
przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
ze stosunku pracy w latach 2006-2008

2.
17 lutego 2009 r.

1. Ocena funkcjonowania kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w
okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2008 r. na tle doświadczeń innych krajów
Unii Europejskiej, w szczególności Niemiec
i Francji.
2. Informacja Głównego Inspektora Pracy na
temat wniosków wynikających z raportu
otwarcia.

3.

17 marca 2009 r.

1. Programy badawcze instytutów działających
w sferze ochrony pracy (zadania, efekty,
środki).
2. Ocena skuteczności stosowanych środków
ochrony indywidualnej na tle najnowszych
osiągnięć nauki i techniki w tym zakresie.
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4.

19 maja 2009 r.

1. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy
w 2008 r.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków
napływających do Państwowej Inspekcji
Pracy w latach 2006-2008.

5.

23 czerwca 2009 r.

1. Krajowa Strategia na rzecz BHP na lata
2009-2012.
2. Ocena skuteczności funkcjonowania
Funduszu Prewencyjnego ZUS.

6.

7 - 8 lipca 2009 r.

Posiedzenie wyjazdowe we Wrocławiu
i w Wałbrzychu
1. Działalność szkoleniowa w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje
szkoleniowe.

7.

25 sierpnia 2009 r.

1. Realizacja misji mediów publicznych w zakresie
upowszechniania bezpiecznych warunków
pracy i przestrzegania prawa pracy.

8.

25 września 2009 r.

1. Ocena zagrożeń psychospołecznych
i warunków pracy w związku z nowymi
formami pracy i modelami zatrudnienia.
2. Analiza przepisów regulujących rozliczanie
czasu pracy.

9.

20 października 2009 r. 1. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – efekty
działań kontrolnych i prewencyjnych
Państwowej Inspekcji Pracy oraz analiza
problemów związanych z występowaniem
szarej strefy w budownictwie.
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10.

17 listopada 2009 r.

1. Program działania Państwowej Inspekcji
Pracy na 2010 rok
2. Współdziałanie inspekcji pracy z ZUS
i KRUS oraz organami nadzoru nad
warunkami pracy – realizacja zadań
w zakresie prewencji i promocji zagadnień
ochrony pracy w środowisku wiejskim

11.

4 grudnia 2009 r.

1. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w 2008 roku

Rada nie zrealizowała wszystkich tematów ujętych w Planie pracy Rady
Ochrony Pracy na rok 2009. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło
się do Rady z prośbą o przesunięcie planowanego na dzień 20 października
2009 r. tematu „Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2008 roku”,
ze względu na to, że materiał przygotowany przez resort nie został
zatwierdzony przez Radę Ministrów. Faktycznie Rada mogła omówić
to zagadnienie dopiero na posiedzeniu 2 grudnia, co z kolei spowodowało
przesunięcie na styczeń zaplanowanych wcześniej tematów: „Zatrudnienie
i warunki pracy osób niepełnosprawnych” oraz „Ocena zjawiska dyskryminacji
w zatrudnieniu – ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznawaną
religię, narodowość, przekonania polityczne i przynależność związkową”.
Rada Ochrony Pracy realizując swoje zadania podjęła uchwały
w sprawach, które były przedmiotem obrad plenarnych Rady, jak również
w sprawach opiniowania wniosków Głównego Inspektora Pracy dotyczących
powołania na stanowisko Okręgowych Inspektorów Pracy.
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Rada Ochrony Pracy
na plenarnych posiedzeniach podjęła uchwały
dotyczące przyjęcia następujących stanowisk i opinii:

Lp.

Uchwała
Nr

Data
uchwały

W sprawie

1.

44/VIII/2009 20.01.2009 edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w Polsce na różnych poziomach
nauczania i kształcenia

2.

45/VIII/2009 20.01.2009 oceny programu działalności
Inspekcji Pracy na 2009 rok

3.

46/VIII/2009 17.02.2009 Raportu
Państwowej
Inspekcji
Pracy
„Przestrzeganie przez pracodawców przepisów
prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzeń
za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy
w latach 2006-2008”

4.

47/VIII/2009 28.04.2009 raportu Państwowej Inspekcji Pracy na temat
„Oceny funkcjonowania kontroli legalności
zatrudnienia
cudzoziemców
w
Polsce
w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2008 r. na tle doświadczeń innych krajów Unii
Europejskiej,
w
szczególności
Niemiec
i Francji”

5.

48/VIII/2009 28.04.2009 oceny skuteczności stosowanych środków
ochrony indywidualnej na tle najnowszych
osiągnięć nauki i techniki w tym zakresie

6.

49/VIII/2009 19.05.2009 programów
badawczych
instytutów
działających w sferze ochrony pracy

7.

50/VIII/2009 23.06.2009 sprawozdania z działalności
Inspekcji Pracy w roku 2008
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Państwowej

Państwowej

8.

51/VIII/2009 7.07.2009

prewencji wypadkowej prowadzonej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

przez

9.

52/VIII/2009 7.07.2009

wyrażenia opinii na temat kandydatury
na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Warszawie Pana Janusza Niedziółki

10.

53/VIII/2009 7.07.2009

wyrażenia opinii na temat kandydatury
na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Białymstoku Pana Dariusza Janusza
Siwczyńskiego

11.

54/VIII/2009 7.07.2009

wyrażenia opinii na temat kandydatury
na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Gdańsku Pana Mieczysława
Szczepańskiego

12.

55/VIII/2009 25.08.2009 działalności
szkoleniowej
w
zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
pracy, prowadzonej przez ośrodki i instytucje
szkoleniowe

13.

56/VIII/2009 8.09.2009

14.

57/VIII/2009 20.10.2009 oceny
zagrożeń
psychospołecznych
i warunków pracy w związku z nowymi formami
pracy i modelami zatrudnienia

15.

58/VIII/2009 20.10.2009 Stosowania przepisów regulujących rozliczanie
czasu pracy

16.

59/VIII/2009 20.10.2009 wyrażenia opinii na temat kandydatury
na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Rzeszowie Pana Janusza Podsiedlika

17.

58a/VIII/2009

17.11.2009 bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie

18.

59a/VIII/2009

17.11.2009 wyrażenia opinii na temat kandydatury
na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy
w Lublinie Pana Krzysztofa Goldmana

19.

60/VIII/2009

4.12.2009 oceny działalności Państwowej Inspekcji Pracy
na 2010 rok oraz planu długofalowego na lata
2010-2012.

realizacji misji mediów publicznych w zakresie
upowszechniania bezpiecznych warunków pracy
i przestrzegania prawa pracy
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20.

61/VIII/2009

4.12.2009 współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy
z ZUS i KRUS oraz organami nadzoru nad
warunkami pracy w zakresie prewencji
i
promocji
zagadnień
ochrony
pracy
w środowisku wiejskim

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, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu
Medycyny Pracy.
Pisma kierowane do urzędów i instytucji zawierają prośbę o poinformowanie
o sposobie realizacji zaleceń i postulatów, zawartych w stanowiskach Rady.
Odpowiedzi udzieliły:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w sprawie edukacji w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce na różnych poziomach nauczania
i kształcenia.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w sprawie oceny programu
działalności Państwowej Inspekcji Pracy na 2009 rok.
Ministerstwo Gospodarki oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie
Raportu Państwowej Inspekcji Pracy „Przestrzeganie przez pracodawców
przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych
świadczeń ze stosunku pracy w latach 2006-2008”.
Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów w sprawie raportu
Państwowej Inspekcji Pracy na temat „Oceny funkcjonowania kontroli legalności
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2008 r. na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności
Niemiec i Francji”.
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Ministerstwo Gospodarki, KGHM Polska Miedź, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Wyższy Urząd Górniczy w sprawie oceny skuteczności
stosowanych środków ochrony indywidualnej na tle najnowszych osiągnięć
nauki i techniki w tym zakresie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, KRUS
oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie programów badawczych
instytutów działających w sferze ochrony pracy.
Główny Inspektorat Pracy w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w roku 2008.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki
w sprawie działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawa pracy, prowadzonej przez ośrodki i instytucje szkoleniowe.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Telewizja Polska S.A.
w sprawie realizacji misji mediów publicznych w zakresie upowszechniania
bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania prawa pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oceny zagrożeń
psychospołecznych i warunków pracy w związku z nowymi formami pracy
i modelami zatrudnienia.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosowania przepisów
regulujących rozliczanie czasu pracy.

Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na stanowiska w sprawie:
prewencji wypadkowej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie

oceny działalności Państwowej Inspekcji Pracy na 2010 rok oraz planu
długofalowego na lata 2010-2012.
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współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z ZUS i KRUS oraz organami
nadzoru nad warunkami pracy w zakresie prewencji i promocji zagadnień
ochrony pracy w środowisku wiejskim

Analiza

odpowiedzi

udzielanych

Radzie

wskazuje,

że

adresaci

podzielają zasadność zdecydowanej większości wniosków i postulatów ROP
zawartych w stanowiskach. Zaznaczyć jednak należy, że proces ich wdrażania
jest powolny i nie satysfakcjonujący. Od lat ROP powiela część wniosków,
które choć uzasadnione nie mogą doczekać się realizacji.
Prezydium zbierze stanowiska z 3 lat i zwróci się z prośbą do ich
adresatów o wyjaśnienia w sprawie realizacji.

Pozostała działalność Rady Ochrony Pracy
Rada Ochrony Pracy po raz pierwszy była organizatorem, przy
współudziale Związku Zawodowego „Budowlani”, Państwowej Inspekcji Pracy
i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
uroczystej konferencji pod patronatem Marszałka Sejmu RP z okazji
obchodów „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” nt.: „Ewolucja
warunków, technologii i organizacji pracy w gospodarce rynkowej. Wypadki
przy pracy w latach 1989 – 2009 w Polsce”, która odbyła się 28 kwietnia 2009
r. w sali Kolumnowej w Sejmie.
W konferencji udział wzięło ok. 300 osób, w tym przedstawicieli
resortów, urzędów centralnych, parlamentarzystów, związków zawodowych
oraz organizacji pracodawców.
Od 1996 roku dzień 28 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako
dzień poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy
lub zapadli na choroby zawodowe, ma także skupić uwagę na pracownikach
narażonych na zagrożenia w pracy i prowadzić do konkretnych działań
poprawiających warunki pracy.
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W Polsce dzień 28 kwietnia uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 r.
(Mon. Pol. nr 37, poz. 513) został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy.
W dniu 20 października 2009 r., w Sali Kolumnowej w Gmachu
Głównym Sejmu, w

drugiej części posiedzenia plenarnego Rady Ochrony

Pracy, odbyły się uroczystości:
* wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej przyznanych przez Głównego
Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony
zdrowia w środowisku pracy. Z rekomendacji Rady Ochrony Pracy w 2009
roku laureatem Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej,
został Pan dr Wiesław Zarychta, który w latach 1994-2002 był członkiem Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP V i VI kadencji, a w latach 1998-2002,
w czasie VI kadencji pełnił funkcję Sekretarza Rady. Z ramienia Prezydium
ROP kierował pracami dwóch stałych zespołów roboczych: ds. Prawa Pracy
i Ratyfikowania Konwencji MOP oraz ds. Reformy Systemu Ochrony Pracy.
Będąc Sekretarzem Rady Ochrony Pracy kierował Zespołem ds. Reformy
Systemu Ochrony Pracy w pracach nad opracowaniem nowelizacji Kodeksu
Pracy.
* zakończenia XXXVII 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;
O prestiżu, jakim cieszy się Rada Ochrony Pracy, świadczą
otrzymywane zaproszenia kierowane do członków Rady
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również

na liczące

się sympozja naukowe, konferencje, seminaria, czy spotkania z partnerami
społecznymi.
W roku 2009 r. członkowie Prezydium lub Rady Ochrony Pracy brali udział
m.in. w:
− obradach okrągłego stołu organizowanych przez Koalicję „Karat” w ramach
działań na rzecz poprawy warunków pracy kobiet i ochrony praw
pracowniczych w super- i hipermarketach w Polsce;
− 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 była „Ocena ryzyka zawodowego a zdrowie
w miejscu pracy”;
− XI Konferencji pod patronatem Ministra Gospodarki pt. „Problemy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, organizowanej
przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa, stanowiącej kontynuację
corocznego cyklu spotkań w temacie działań podejmowanych dla poprawy
stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych:
podziemnych, odkrywkowych i otworowych;
− ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych wybitnym pracownikom
Państwowej Inspekcji Pracy, z okazji 90-lecia jej istnienia;
− IX Forum Bezpieczeństwa w Budownictwie, organizowanym przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku i Rektora Politechniki
Białostockiej;
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− Spotkaniu

organizowanym

przez

Szefa

Kancelarii

Prezydenta

poświęconym kwestiom skutecznej kontroli poziomu bezpieczeństwa
pracowników

w

świetle

obowiązujących

uregulowań

prawnych

oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom dla zdrowia i życia pracowników,
które występują w zakładach pracy.

Skargi kierowane do Rady Ochrony Pracy
Od lat liczba skarg wpływających do Rady Ochrony Pracy utrzymuje się
na podobnym poziomie. W 2009 roku do Rady Ochrony Pracy wpłynęło ponad
100 skarg, które można podzielić na kategorie:
1. Skargi indywidualne od osób fizycznych, ale ich przedmiot obejmował
nieraz

większą

wynagrodzeń

za

grupę

pracowników,

pracę,

wynagrodzeń

dotyczące
za

pracę

niewypłacania
wykonywaną

w godzinach nadliczbowych, nagród regulaminowych, przestrzegania
przepisów o czasie pracy, wypłacania diet pracownikom transportowym,
odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.
2. 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. Skargi na działalność inspektorów pracy dotyczące przekroczenia
zakresu kognicji uprawnień kontrolnych, nierzetelności przeprowadzonej
kontroli, braku upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wadliwe
stosowanie środków karnych.
4. 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
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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 osób fizycznych,
które systematycznie ślą do Rady pisma w różnych sprawach.
Na sygnalizowane w pismach sprawy Rada reagowała, zwracając
się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli, postępowania
wyjaśniającego lub 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.
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Skład Rady Ochrony Pracy w 2009 roku:
Przewodniczący- Izabela Katarzyna Mrzygłocka - poseł;
Zastępca Przewodniczącego - Danuta Koradecka - zgłoszona przez Prezesa
Rady Ministrów;
Zastępca Przewodniczącego - Jerzy Langer - zgłoszony przez Komisję
Krajową NSZZ "Solidarność";
Zastępca Przewodniczącego - Zbigniew Żurek - Business Centre Club
Związek Pracodawców;
Sekretarz - Janusz Krasoń - poseł;
Członkowie:
- Renata Babińska - Górecka

- zgłoszona przez Prezesa Rady Ministrów;

- Artur Borowicz

- zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów;

- Michał Chałoński

- zgłoszony przez Krajową Izbę
Gospodarczą;

- Andrzej Chwiluk

- zgłoszony przez Ogólnopolskie
Porozumienie; Związków Zawodowych;

- Piotr Duda

- zgłoszony przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność”;

- Grzegorz Kubacki

- zgłoszony przez Konfederację
Pracodawców Polskich;

- Krzysztof Gadowski

- poseł;

- Eugenia Gienieczko

- zgłoszona przez Prezesa Rady Ministrów;

- Ewa Górska

- zgłoszona przez Polskie Towarzystwo
Ergonomiczne;

- Janusz Jaworski

- zgłoszony przez Forum Związków
Zawodowych;

- Krzysztof Majkowski

- senator;

- Beata Mazurek

- poseł;

- Marek Nościusz

- zgłoszony przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby
BHP;
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- Alicja Olechowska

- poseł;

- Andrzej Eligiusz Paszkiewicz - zgłoszony przez Naczelną Organizację
Techniczną;
- Mirosław Pawlak

- poseł;

- Damian Raczkowski

- poseł;

- Elżbieta Rafalska

- poseł;

- Jan Rulewski

- senator;

- Maciej Sekunda

- zgłoszony przez Polską Konfederację
Pracodawców Prywatnych;

- Józef Stanisław Skorłutowski - zgłoszony przez Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych;
- Włodzimierz Sztern

- zgłoszony przez Forum Związków
Zawodowych;

- Stanisław Szwed

- poseł;

- Tadeusz Szymanek

- zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników
Polskich;

- Jarosław Kazimierz Tomczyk - zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów;
- Zdzisław Trela

- zgłoszony przez Związek Rzemiosła
Polskiego;

- Ewa Wągrowska-Koski

- zgłoszona przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2010 r.
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