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8  „Elastyczni” niepełnoetatowcy

Podczas kontroli 
ustalono, 

że bezpośrednią 
przyczyną wypadku 
był pożar pyłu mag

nezu. Poszkodowani 
w wypadku pracowni

cy doznali oparzeń 
ciała.

36 Śmiertelne poparzenia

3 Kodeks pracy -  czas na zmiany!
5 Górnictwo nowych perspektyw
6 Wiadomości nie tylko z kraju
8 „Elastyczni” niepełnoetatowcy
11 Porozumienia zbiorowe w górnictwie
13 Nowości wydawnicze
14 Agencje zatrudnienia czy agencje 

bezprawia?
17 Nagrody dla dziennikarzy
20 Sektor budowlany
24 Niebezpiecznie na budowie
26 Pole wciąż niezaorane. Rozmowa 

z Antonim Antonikiem, starszym 

inspektorem pracy w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Gdańsku.
29 Roboty torowe

30 O krok od porażenia
31 Z obrad o bezpieczeństwie 

w budownictwie
Ze wspomnień inspektora pracy 

Śmiertelne poparzenia

30 O krok od porażenia

Sektor budowlany 
Ocenę ryzyka zawodowego należy wykorzystywać 
w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na placu bu
dowy, pozwala ona bowiem prawidłowo realizować 
powierzone pracownikom zadania, wskazuje, w jaki 
sposób bezpiecznie wykonywać pracę i jakie 
zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe wykony
wanie pracy.
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Ml

15 Bhp w ciepłowniach

Opieka nad 15
pracownikami 18

ogranicza się
w zasadzie do obliga 20

toryjnych badań 25
profilaktycznych.

28

20 z badaniami bezpieczniej

3 W SEJMIE RP

4 Wiadomości nie tylko z kraju

6 Stanowisko ROP
7 Prewencja na budowie fabryki VW

8 Jasny i wyczerpujący. Rozmowa z Teresą 

Liszcz, sędzią Trybunału Konstytucyjnego
11 Egzekucja obowiązków o charakterze 

niepieniężnym 

Bhp w ciepłowniach 

Organizator pracy bezpiecznej 
Z badaniami bezpieczniej 
Eksploatacja maszyn w branży drzewnej 
Zderzenie z rzeczywistością. Rozmowa 

z Jerzym Derpą, zastępcą okręgowego 

inspektora pracy do spraw nadzoru 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bia

łymstoku

31 Zimowa olimpiada
32 Z wizytą w Dreźnie

35 Biblioteka
36 Przygnieciony przez agregat

36 Przygnieciony przez agregat

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym 
Wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy przez 
wszystkich pracowników, wobec których pracodawca 
został zobowiązany nakazem inspektora pracy do 
zapłaty świadczeń pieniężnych wynikających ze sto
sunku pracy, uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie 
egzekucji administracyjnej roszczeń objętych pozwem.
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15 Kiedyś sukces, dziś minimum

Niepra widło w ości 
ujawnione w wyniku 
kontroli stwierdzono 

we wszystkich 15 
podmiotach 
leczniczych.

20 Obsługa urządzeń medycznych

33 Głośno w zakładzie 

10

3
4 

7

10

15

20

23
24 

26 

28

29
30

33
34
35
36

W SEJMIE RP
Wiadomości nie tylko z kraju 

Rekodyfikacja prawa pracy -  trudna 

inwestycja. Rozmowa z prof. dr hab. 
Michałem Seweryńskim, senatorem RP 

Rozwiązywanie umów o pracę na czas 

określony
Kiedyś sukces, dziś minimum 

Obsługa urządzeń medycznych 

Uczę się zawodu i pracuję bezpiecznie 

Efekt synergii

Bezpieczeństwo na lotnisku kosztuje

Pod inspektorską lupą
Rajd Pracowników PIP
Zdecydowany jak uścisk dłoni. Rozmowa
z Beatą Marynowską, okręgowym
inspektorem pracy w Katowicach

Głośno w zakładzie
V Rajd Motocyklowy
Biblioteka
Śmierć stażysty

Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony 
Brak konieczności podania przez pracodawcę przy
czyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
określony nie oznacza, że sąd pracy w żadnej sytuacji 
nie jest uprawniony do oceny przyczyn wypowiedzenia 
przez pracodawcę takiej umowy, a pracownik pozba
wiony w tym zakresie ochrony.
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Ż y c z e n ia  s p o k o jn y c h  

i pi^-knyck Sw ic^t W ie lk a n o o w c k  

w ś ró d  ro d z in y  ' p rz y ja c ió ł. 

A lie c k  ten  w io se n n y  c z a s  

p rzy n ie s ie  d u ż o  r a d o ś ć  i, 

d o d a  e ne rg ii, siły i o p ty m izm u ,

J w o n a  ■Hickiewicz 

g łó w n y  in s p e k to r  praczy

3 W SEJMIE RP

5 Wiadomości nie tylko z kraju

6 Stwórzmy unijny kodeks pracy. Roz

mowa z prof. dr hab. Walerianem Sa

netrą, b. prezesem Izby Pracy, Ubez

pieczeń Społecznych i Spraw Publicz

nych Sądu Najwyższego.

8 Urlop dla poratowania zdrowia 

nauczyciela

11 Mobbing, czyli twardy orzech 

do... kontroli

13 Pod inspektorską lupą

14 Ustalenie istnienia stosunku pracy 

16 BUDMA 2015

20 Problem do rozwiązania!

24 Wózki jezdniowe

27 Nowości wydawnicze

28 Działania kontrolno-prewencyjne 

30 Ciemna strona zagranicznych

inwestycji -  studium przypadku

36 Śmierć w wyniku poparzenia

^  A  Ciemna strona zagranicznych inwestycji
Cudzoziemcy zatrudnieni lub pełniący funkcje kierowni
cze w przedsiębiorstwach należących do zagranicznych 
inwestorów bez większych trudności mogą uniknąć od
powiedzialności za popełnione w Polsce wykroczenia, 
po prostu wyjeżdżają za granicę. Wprowadzenie możli
wości karania w drodze mandatu pozwoliłoby na przy
śpieszenie postępowania karnego.
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23 Na budowach wciąż niebezpiecznie

1  A  A jednak można!
* Wysiłek inspektora pracy włożony w prowadzenie po

stępowania przed sądem zaowocował wyrokiem przeła
mującym dotychczasową praktykę orzekania w podob
nych sprawach. Jeśli wyrok I instancji zostanie utrzyma
ny przez sąd okręgowy, stanowić to będzie swego ro
dzaju precedens, który może być wykorzystany do dal
szej walki z patologiami w zatrudnieniu.
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Inicjatywa Moc -csc 3racy

W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju 

Nie każdy musi być prawnikiem. Rozmo
wa z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf, 
pierwszym prezesem Sadu Najwyższego. 

Z orzecznictwa sądów administracyjnych 

Pracownicy drugiej kategorii 
A jednak można!

Wartość dodana 

Współczesne problemy 

Na budowach wciąż niebezpiecznie 

Na targach INTERMASZ 

„Windy” przyszłości
O mobilności pracy
Obchody Dni Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia w Pracy 

Uczniowie bez zabezpieczeń 

Biblioteka
Przygnieciony przez wózek

3

4 

6

9

12

14

17

20

23

26

28

29

30
20 Współczesne problemy

9 Z orzecznictwa...

We Francji wielu pra
codawców wbrew 

wymogowi nie zgła
sza nadzorowi bu

dowlanemu 
i inspekcji pracy wy

konywania prac zwią
zanych z azbestem
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Niewydanie lub wydanie wadliwego świadectwa pracy 
O zasądzenie odszkodowania można także wnieść w ra
mach prowadzonego postępowania karnego. Wynika to 
z art. 46 § 1 k.k., który stanowi że w razie skazania sąd może 
orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby 
uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej 
przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadość
uczynienia za doznaną krzywdę.

W SEJMIE RP
Wiadomości nie tylko z kraju 
Ochrona niezależnie od umowy o pracę. 
Rozmowa z profesorem Uniwersytetu 
Łódzkiego Zbigniewem Hajnem, sędzią 
Sądu Najwyższego.
Niewydanie lub wydanie wadliwego
świadectwa pracy
Postscriptum
Spotkanie instytutów sieci RIIFT 
O inspekcji pracy na Ukrainie 
Na fali i na szlaku...
Eksperckie dyżury w mediach 
Łatwiejsza wymiana informacji 
Nowości wydawnicze 
O bezpieczeństwie w przemyśle 
Na wysokości i w wykopach może być 
bezpiecznie!
Od lekkomyślności krok do śmierci 
Pod inspektorska lupa 
Bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne 
Czym jest stres?
Stres w zawodzie naucz>: lela 
Inspektorzy pracy złożyli ślubowanie 
Bezpieczna wieś widziana oczami dzieci 
Rada Ochrony Pracy 
Krynica Morska 2015 to juz h storia 
Przygnieceni przez sza lunę*
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38 Bezpieczeństwo...

52 Przygnieceni przez szalunek

34
37
38
41
42
44
45
46 
50 
52

Budowę 
w podopolskim Brze- 
ziu w ramach wizyty 
studyjnej odwiedzili 

inspektorzy pracy 
z całej Polski, specja
lizujący się w budow

nictwie.

30 O bezpieczeństwie w przemyśle
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Pracownik 
nie miał żadnego 

udokumentowanego 
przy goto wania 

do pracy przy obsłu
dze kruszarki szczę

kowej.

24 Niebezpieczny napęd kruszarki

3 W SEJMIE RP

4 Wiadomości nie tylko z kraju

6 Prawo nie jest sztuką samą dla siebie. 

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Wratnym 

z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Aka

demii Nauk.

9 Komisje przyjęły sprawozdanie

10 Praca na urlopie macierzyńskim 

i wychowawczym

13 Magia nano

16 Na fali i na szlaku pierwszej pracy 

18 Bezpieczne gospodarstwa rolne 

20 W zakładach wydobywczych 

24 Niebezpieczny napęd kruszarki 

28 14 lat minęło...

30 Wspomnienie

32 Rywalizacja zakładowych drużyn

33 Na Przystanku Woodstock

35 Inspektorzy na Master Truck

36 Brawura i lekceważenie zagrożenia

36 Brawura i lekceważenie zagrożenia

10 Praca na urlopie macierzyńskim i wychowawczym 
Istnieje pewna sprzeczność w obowiązujących przepi
sach, o ile bowiem podejmowanie pracy w ramach 
urlopu macierzyńskiego rodzi poważne wątpliwości 
natury prawnej, o tyle bliskie prawu pracy przepisy 
ubezpieczeniowe dopuszczają taką ewentualność.

Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Redaktor prowadzący: Beata Pietruszka-Sliwińska. Redaktor techniczny: Jan Klimczak 

Adres: ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 39 18 314; inspektor-pracy@gip.pip.gov.pl 
ISSN 0239-3417 Nakład: 1600 egz. Drukarnia: TINTA

Okładka: 
fot. archiwum

mailto:inspektor-pracy@gip.pip.gov.pl


lesięcznik Pa \ Inspekcji Pracy



W numerze

Przygotowano poka
zy ewakuacji 

ze zbiornika nieprzy
tomnej osoby po

szkodowanej oraz 
udzielania pierwszej 

pomocy.

1 8 a g r o  SHOW 2015

lopijca

3 W SEJMIE RP
5 Wsparcie dla programów poprawy bhp
5 O przestrzeganiu prawa w sklepach
6 Wiadomości nie tylko z kraju
8 Praktyka wypełnia umowy własną treścią. 

Rozmowa z prof. dr hab. Ludwikiem Flor
kiem, kierownikiem Katedry Prawa Pracy 
i Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego.

11 Sądowy epilog utrudniania kontroli
15 Ciągłe doskonalenie
16 Nagrodzeni przez inspekcję pracy 

18 AGRO SHOW 2015
20 Niebezpieczna budowa 
22 Kleszcz -  przebiegły krwiopijca
27 Wyegzekwowane należności
28 Szkolili, informowali, kontrolowali 
30 Stare nowe na spartakiadzie
32 Nowości wydawnicze
33 Dojazd z domu do klienta to też praca
35 Biblioteka
36 Wypadek śmiertelny

36 Wypadek śmiertelny na placu magazynowym

Sądowy epilog utrudniania kontroli 
® Trwająca tak długo kontrola, zaangażowanie i niemała 

cierpliwość wykazana przez inspektora pracy przynio
sły wymierne efekty dla pracowników, którzy otrzymali 
należne im pieniądze. Fakt ten oraz stosunkowo wyso
ka grzywna powinny przekonać opornego pracodaw
cę, że nie warto wykorzystywać pracowników i wysta
wiać na próbę cierpliwości urzędnika państwowego.
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13 Nanotechnologia po sąsiedzku

Realizacja tak dużej 
inwestycji wymaga 

szczególnych działań 
w zakresie zapewnie

nia pracownikom 
bezpiecznych warun

ków pracy.

36 „Minimalne” niedomagania -  tragiczne skutki

A  Wadliwość wypowiedzenia umowy...
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyż
szego sąd pracy nie ma kompetencji do badania ce
lowości decyzji pracodawcy co do zmian organizacyj
nych dokonywanych w danym zakładzie pracy. Kwe
stia, czy istnieje rzeczywista potrzeba likwidacji okre
ślonego stanowiska pracy, należy do autonomii za
rządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu.
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17 Na budowie „Posnanii”

3
6

10

13
17

20

22
24
26

28
29
31
32
33
35
36

Wiadomości nie tylko z kraju 
Wszelkie uogólnienia są ryzykowne. 
Rozmowa z prof. dr hab. Bogusławem 
Cudowskim, sędzią Sądu Najwyższego. 
Wadliwość wypowiedzenia umowy 
a likwidacja stanowiska pracy 
Nanotechnologia po sąsiedzku 
Na budowie Centrum Handlowego 
„Posnania”
Wymagania minimalne kontra 
rzeczywistość
Niebezpieczne usuwanie azbestu 
Zdemontowane osłony 
Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie 
w pracy
Fakty silniejsze niż wola stron 
Poziom żółty 
Nowości wydawnicze 
Pod inspektorską lupa 
Bezpieczeństwo przemysłowe 
Nie tylko praca
„Minimalne” niedomagania -  tragiczne 
skutki
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Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych wzajemną życzliwością oraz ciepłem rodziny i najbliższych, 

a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2.01(6 roku
życzy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy

W numerze
3 W SEJMIE RP Wyką, kierownikiem Zakładu Prawa
4 Wiadomości nie tylko z kraju Ochrony Pracy w Katedrze Prawa
6 Nagrodzeni przez inspekcję Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

10 Naprawienie pracownikowi szkody 28 Nowa firma powinna potwierdzić
wyrządzonej przestępstwem zakaz konkurencji

15 Ochrona stosunku pracy nauczyciela 29 Nowości wydawnicze
18 Tutissimusy dla pracodawców 30 Inspektorzy pracy na granicy
20 Narażeni na porażenie 31 Kultura bezpieczeństwa
21 Zamiana na polu 32 Konkurs
22 Premia za bezpieczne pomysły 33 370 metrów pod ziemią
24 Od ustawodawcy oczekuje się wizji 35 Biblioteka

modelu BHP w środowisku pracy... 36 Próba samobójcza
Rozmowa z prof. nadzw. dr hab. Teresą

m  Naprawienie pracownikowi szkody wyrządzonej

Skutkiem popełnienia przez pracodawcę lub reprezentującą 
go osobę przestępstwa bezpośrednio dotyczącego pracow
nika może być powstanie szkody. W przypadku niektórych 
przestępstw szkody ponoszone przez pracowników są 
znaczne, istotne jest, by obowiązujące prawo dawało możli-
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