REGULAMIN
Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Rolnictwie Indywidualnym
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa tryb i zakres działania Wojewódzkiej Komisji do Spraw
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym
Inspektorze Pracy w Poznaniu.
2. Celem powołania Komisji jest wyrażanie opinii i formułowanie wniosków,
dotyczących inicjowania przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie
indywidualnym oraz organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i
organizacji zainteresowanych tą problematyką.
§2
1. Wojewódzka Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
Indywidualnym działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze
rolnictwa indywidualnego.
2. Do zadań komisji należy podejmowanie działań dotyczących:
• inicjowania przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,
przede wszystkim o charakterze prewencyjnym, promocyjnym i legislacyjnym,
służących poprawie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy,
• popularyzowania problematyki ochrony pracy w rolnictwie m.in. za pośrednictwem
wydawnictw i prasy rolniczej, centralnych i lokalnych środków masowego przekazu,
prezentacji tej problematyki podczas wystaw, targów i innych imprez rolniczych,
• promocji problematyki ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym w ramach
organizowanych konkursów i olimpiad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w
gospodarstwie rolnym dla rolników oraz dzieci i młodzieży wiejskiej,

• kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci w gospodarstwie rolnym poprzez
wydawnictwa, udzielania pomocy nauczycielom, pogadanki i prelekcje dla dzieci i
młodzieży ze szkół wiejskich i rolniczych,
• promowania działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy przy użyciu maszyn,
narzędzi i urządzeń rolniczych, środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznego
dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin,
• wspierania inicjatyw podejmowanych przez rolników oraz ich organizacje w celu
poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udzielania rolnikom
pomocy w poprawianiu warunków pracy w swoich gospodarstwach.

Rozdział II
Skład Komisji
§3
1. Członkami Komisji mogą być przedstawiciele organów, urzędów, instytucji, zakładów i
organizacji związkowych oraz stowarzyszeń związanych swoją działalnością ze
środowiskiem wiejskim oraz inne osoby wyrażające chęć zaangażowania się na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.
2. Do udziału w Komisji zaprasza i członków Komisji powołuje Okręgowy Inspektor
Pracy.
3. Skład Komisji z podaniem powierzonej funkcji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Zmiana składu Komisji wymaga formy pisemnej.
4. Okręgowy Inspektor Pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komisji
może zapraszać do stałego lub doraźnego udziału w pracach Komisji przedstawicieli
instytucji, do zakresu działania których należy problematyka ochrony pracy w
rolnictwie.
Rozdział III
Posiedzenia Komisji
§4
Komisja na posiedzeniach rozpatruje problemy należące do jej zakresu działania.
§5
Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący, a w razie nieobecności jeden z
wiceprzewodniczących.

§6
W sprawach będących przedmiotem posiedzeń, Komisja wyraża swoje stanowisko w
formie uchwał zawierających wnioski i opinie dotyczące inicjowania różnorodnych
przedsięwzięć w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w
rolnictwie indywidualnym.
§7
1. Uchwały komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujące znaczenie ma głos
Przewodniczącego Komisji.
§8
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Członkowie Komisji potwierdzają udział w posiedzeniach na liście obecności.

Rozdział IV
Przewodniczący komisji
§9
Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) Zwołuje posiedzenie komisji, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2) Ustala szczegółowy tryb przygotowania i rozpatrywania spraw na posiedzeniach oraz
wyznacza sprawozdawców do przedstawienia poszczególnych problemów.
3) Przewodniczy posiedzeniom.

Rozdział V
Członkowie komisji
§ 10
Każdy z członków Komisji może zgłosić Okręgowemu Inspektorowi Pracy do udziału w jej
pracach swojego przedstawiciela.
§ 11
Każdy członek komisji ma prawo wnieść na posiedzenie komisji, problem z dziedziny
ochrony pracy, który uważa za celowy i społecznie uzasadniony.
§ 12
Udział w pracach członków Komisji jest dobrowolny i bezpłatny.

Rozdział VI
Obsługa Komisji
§ 13
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu zapewnia komisji obsługę biurową związana z jej
działalnością wyznaczając do tych prac swojego pracownika będącego sekretarzem
Komisji.
§ 14
Do zadań sekretarza Komisji należy:
1. Właściwe organizowanie prac Komisji.
2. Terminowe zawiadamianie członków Komisji oraz zaproszonych o miejscu, czasie i
porządku dziennym posiedzenia.
3. Przekazywanie członkom Komisji oraz osobom zaproszonym materiałów związanych z
pracą Komisji.
4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 15
Komisja uchwala niniejszy regulamin w głosowaniu jawnym zwykłą ,,większością’’
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków komisji.
§ 16
Inne sprawy organizacyjne ustala Komisja w głosowaniu jawnym na swym posiedzeniu.

Załącznik nr 1
do regulaminu Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym

Wojewódzką Komisję ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu stanowią:
Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:
Wiceprzewodniczący:

Sekretarz:

Członkowie:
1) Maria Wróblewska
2) Barbara Czachura
3) Ryszard Jaworski
4) Edward Matuszak
5) Ryszard Napierała
6) Stefan Mikołajczak
7) Andrzej Zalewski

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego;
Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej;
Włodzimierz Traczyński
starszy inspektor pracy - specjalista
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.
Jakub Kałek
referent
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
Poznaniu;
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego;
Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu;
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddział w Poznaniu;
Prezes Zarządu Okręgowego ZRK i OR w
Poznaniu;
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego;
główny specjalista
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

……………………………..…………………..………………..……
( pieczęć i podpis Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu )

