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Oświadczenie skierowane do marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego 

Szanowny Panie Marszałku! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie powodu odwołania pana Jana Rulewskiego – 

senatora VII, VIII, i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8 z 27 listopada 2014 r w sprawie określenia zasad reprezentacji w 

Radzie Ochrony Pracy X kadencji w skład Rady wchodzi m.in. 10 posłów spośród kandydatów 

zgłoszonych przez kluby poselskie oraz 2 senatorów. Zarządzenie nie stawia wymogu, aby 

senatorowie byli wyłaniani spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne. 

Zarządzeniem nr 14 Marszałka Sejmu z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rady Ochrony 

Pracy X kadencji senator Jan Rulewski został powołany w skład Rady na lata 2015–2019. 

Z kolei zarządzeniem nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie 

Rady Ochrony Pracy X kadencji, powołując się na art. 7 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, 

odwołał Pan ze składu Rady Ochrony Pracy X kadencji pana senatora Jana Rulewskiego. W tym 

samym zarządzeniu nawiązuje Pan do zarządzenia nr 14, mocą którego powołano pana senatora w 

skład Rady Ochrony Pracy X kadencji (2015–2019). 

Wspomniana decyzja ma charakter szczególny, nie zawiera bowiem uzasadnienia decyzji o 

odwołaniu Pana Senatora, pomimo że dotychczasowa praca Jana Rulewskiego była oceniana 

pozytywnie, zarówno w Radzie Ochrony Pracy, jak i wcześniej w NSZZ „Solidarność”. Czy zaistniały 

zatem jakiekolwiek przesłanki i podstawy prawne do Jego odwołania? 

Z naszej wiedzy wynika, że senator Jan Rulewski w trakcie wieloletniej działalności w Radzie 

Ochrony Pracy zawsze stał na straży bezpiecznego środowiska prawa pracy, nie kierując się 

przynależnością do jakiejkolwiek partii politycznej, dlatego też odwołanie z ROP poważnie godzi w 

Jego poczucie sprawiedliwości. Ponadto wspomniane odwołanie ze składu Rady Ochrony Pracy 

X kadencji stanowi przede wszystkim naruszenie prawa poprzez: 

– złamanie zasady kadencyjności, określonej w art. 7 ust. 2 wspomnianej wcześniej ustawy, która 

stanowi: „Kadencja Rady trwa cztery lata”, 

– naruszenie Zarządzenia nr 14, na które powołuje się Pan Marszałek, stanowiącego, że X kadencja 

Rady trwa od 2015 do 2019 r.  – na jakiej zatem podstawie wydaje pan w 2016 r. kolejne, sprzeczne z 

wcześniejszym zarządzenie, odwołujące Jana Rulewskiego z członkostwa w Radzie? 

– naruszenie Zarządzenia nr 8 z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad reprezentacji w 

Radzie Ochrony Pracy X kadencji. Zarządzenie określa, że w skład Rady wchodzi 10 posłów spośród 

kandydatów zgłoszonych przez kluby poselskie oraz 2 senatorów. Nie stawia ono zatem wymogu, aby 

senatorowie byli wyłaniani spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby poselskie. Z żadnych 

przepisów nie wynika też, aby skład Rady zmieniał się w związku z zakończeniem kadencji Sejmu lub 

Senatu. Oczywiście zmiany w Radzie są konieczne w przypadku, jeśli poseł lub senator nie zostanie 



wybrany na kolejną kadencję. W stosunku do senatorów wyłącznym warunkiem jest pozostawanie 

senatorem, a Senator Jan Rulewski ten warunek spełnia, 

– naruszenie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora, przyznającego prawo do bycia wybieranym do organów Sejmu. 

Poza tym Zarządzeniem nr 1 z 11 stycznia 2016 r. senatora Jana Rulewskiego odwołano jako 

senatora VIII kadencji Senatu. Na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w chwili 

obecnej Jan Rulewski jest senatorem IX kadencji. Do Rady X kadencji powołano Jana Rulewskiego 

jako senatora, nie określając kadencji Senatu (zarządzanie nr 14 z 28 lipca 2015 r.) 

Czy zatem na podstawie przedstawionych uregulowań prawnych Senator IX kadencji Jan Rulewski 

nie został odwołany i w dalszym ciągu pozostaje w składzie Rady Ochrony Pracy? 
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