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31
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Konferencja prasowa nowego szefa

32
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Wiadomości nie tylko z kraju

8
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13

34

Pracownicy na dachu, a szelki
bezpieczeństwa w samochodzie

z nauczycielami

35
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Świadczenie pracy na podstawie

36

Spadł z wysokości podczas

umów cywilnoprawnych

montażu siatek ochronnych

18

Bezpiecznie i innowacyjnie

20

Specjalistyczne maszyny leśne

26

Instytucje partnerskie PIP

Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami
Wcześniejsze doręczenie wypowiedzenia, przed za
twierdzeniem arkusza organizacyjnego, jest istotnym
naruszeniem procedury i powoduje, że sądy pracy
orzekają o bezskuteczności wypowiedzenia lub
o przywróceniu nauczyciela do pracy.
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4

Wiadomości nie tylko z kraju

6

Trzeba podnieść inspekcję z kolan.
Rozmowa z Romanem Giedrojciem,
głównym inspektorem pracy.

9

Zmiana warunków zatrudnienia
nauczycieli

13

Przyczyny obiektywne umów na czas
określony

1 7 Specjalistyczne maszyny leśne

16

Święto drwali

17

Specjalistyczne maszyny leśne

24

Niebezpieczna praca w lesie

25

Instytucje partnerskie PIP

27

Orzecznictwo

28

Szkolenia prewencyjne w Wielkopolsce

29

Nowości wydawnicze

30

Agrotech

32

Z inspektorskiej praktyki

33

Wspomnienie

35

Biblioteka

36

Ręka pochwycona przez wilka

3 6 Ręka pochwycona przez wilka

Zmiana warunków zatrudnienia nauczycieli
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania
świadczy pracę, co do zasady, w pełnym wymiarze
zajęć i dlatego ograniczenie wymiaru zatrudnienia
może być praktykowane wyłącznie jako wyjątek
od zasady.
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20 Bezpieczny dostęp do maszyn
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Rozmowa
z Januszem Śniadkiem,
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Rady Ochrony Pracy.
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W SEJMIE RP
O nielegalnym zatrudnieniu
Wiadomości nie tylko z kraju
Wyrównywanie nierównowagi
Rozmowa z Januszem Śniadkiem, prze
wodniczącym Rady Ochrony Pracy.
Obradowała Rada Dialogu Społecznego
Postępowanie inspektora pracy w spra
wach o ustalenie istnienia stosunku pracy
Delegowanie pracowników, szansa czy
zagrożenie?
SAWO 2016
Bezpieczny dostęp do stref pracy
maszyny
Instytucje partnerskie PIP za granicą
W okręgach
Niełatwo przeprowadzić kontrolę
Bezpiecznie, nawet na szczudłach...
Sobota na budowie
Pierwsze takie mistrzostwa w Polsce
Żeby chciało się chcieć
Nowości wydawnicze - aktualizacje
Biblioteka
Wypadek na wielopile

Wypadek na wielopile

Postępowanie inspektora pracy w sprawach o usta
lenie istnienia stosunku pracy
Zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pra
cę jest nagminnie praktykowane przez pracodawców.
W czasie kontroli inspektorzy pracy badają charakter
świadczonej pracy. Wymaga to głębokiej analizy stanu
faktycznego oraz zdobycia przez inspektora pracy dowo
dów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
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4

Wiadomości nie tylko z kraju

5

Praca tymczasowa pod lupą posłów

6

Efektywność i specjalizacja. Rozmowa ze
Zbigniewem Ryfką, zastępcą głównego in
spektora pracy.

2 0 Problemy z pomiarem hałasu
8
Efektywność
i specjalizacja.
Rozmowa ze Zbignie
wem Ryfką, zastępcą
głównego inspektora
pracy.

6 Rozmowa ze Zbigniewem Ryfką

Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem

13

Delegowanie pracowników, szansa czy
zagrożenie?

18

400 numerów...

20

Problemy z pomiarem hałasu

23

Instytucje partnerskie za granicą

25

Wyższa kultura - mniejsza wypadkowość

27

Siła w ludziach

31

Bezcenny kapitał

33

Ochroniarz wyprocesował etat

34

Prace budowlane z łyżki ładowarki

36

Śmiertelny wypadek podczas montażu
rozpory

36

Śmiertelny wypadek podczas montażu rozpory

27

Nasze okręgi - o ludziach, wydarzeniach, kontrolach
w nowym cyklu artykułów prezentujących okręgowe in
spektoraty pracy.
Siła w ludziach
Spektrum realizowanych przez OIP w Krakowie spraw jest szerokie
- ponad 5 tysięcy kontroli rocznie, odpowiedzi na skargi, udziela
nie porad prawnych, kampanie, badanie wypadków i katastrof bu
dowlanych, nadzór na budowach.

Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Redaktor prowadzący: B eata Pietruszka-Śliw ińska. 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. J. Kałek

U kazuje się od 1929 roku

Wnumerze
3
4
5

W SE JM IE RP
Pozytywna ocena spraw ozdania za
M ianow anie inspektorów pracy

6

W iadom ości nie tylko z kraju
Zm iana w w arszaw skim okręgu
Zastępca szefa okręgu w B iałym stc* j
W słuchujem y się w głos inspekcji
R ozm owa ze Stanisław em S z w e d e - w c e m in istrem rodziny, pracy i polityki spo^eczr-eN agrodzeni
Zasady to nie pusty zapis
Za o siągnięcia w pracy
Ta praca w ciąż rozwija
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9
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2 8 Zmagania drwali

Rozm ow a ze
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stwem
Jak bronić się przed roszczenian- pracodawcy?
R zeczyw istość czy idee fixe?
R zeźby piły piłą w Pile
Zm agania drwali
O dp o w ied zialno ść służby bhp
W łącz b ezp ieczeń stw o przy obrobce r-e w n a
Kontrole z zakresu nadzoru rynku
Zabójcza niefrasobliw ość
P rzeciw działanie negatywnym s k _ t*o ~ s re s u
w m iejscu pracy
Instytucje p artnerskie za granica
«-&e—ourg
M ały też potrafi w iele
O dzyskane należności, przekszta^co- ^ _ -io w y
W izytacje gospodarstw rolnych
XXIII O gólnopolski Rajd P racow r • : * = P
Biblioteka
Śm iertelne przygniecenie

5 6 Śmiertelne przygniecenie
/>
* '

Odpowiedzialność służby bhp
W zakładzie produkcji drzewnej doszło do ciężkiego
wypadku, jakiemu uległa stażystka. Kontrola wykazała,
że maszyna, przy obsłudze której doszło do zdarzenia,
nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności,
a poszkodowana nie odbyła wymaganych szkoleń bhp.
Jednak w ocenie pracownika służby bhp to właśnie po
szkodowana ponosi odpowiedzialność za wypadek.
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Komisje przyjmują sprawozdanie

7

Druga strona medalu. Rozmowa
z M ałgorzatą Porażyńską. okręgowym

18 Na fali pierwszej pracy

inspektorem pracy w Bydgoszczy.

9
Osłonę zd em on to 

pracodawcy?

w ano podczas na
prawy oraz regula
cji maszyny i nie

14

Opieka nad dzieckiem

zainstalow ano jej

18

Na fali pierwszej pracy

ponow nie po za

20

M andat karny za utrudnianie kontroli

24

Budowle hydrotechniczne

29

Efektywność i wym ierne rezultaty.

kończeniu tych
czynności.

36

Jak bronić się przed roszczeniam i

W ieloszczeblow y system...

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

33

Instytucje partnerskie za granicą.
Holandia

35

Biblioteka

36

W ieloszczeblow y system
odpowiedzialności

24
A

Budowle hydrotechniczne

M andat karny za utrudnianie kontroli
Dwupoziomowa ochrona czynności kontrolnych PIP.
ze strony Kodeksu pracy oraz prawa karnego, zmusza
do postawienia pytania, czy w przypadku utrudniania
lub udaremniania kontroli dochodzi do popełnienia
przestępstwa czy może tylko wykroczenia.
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15 Galanteria bez rąk
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4

Wiadomości nie tylko z kraju

6

Wyniki kontroli w czterech szpitalach

7

Pielgrzymka Ludzi Pracy

7

Z przedstawicielami mediów

8

Niezgłoszenie do ubezpieczenia
społecznego

Dane statystyczne p o 
kazują, że głów nym
w ydarzeniem pow o du
jącym uraz podczas wy
p a d kó w p rz y pracy na
b udow ie b y ł upadek
z wysokości.

23

Praca na rusztowaniu

11

Tryb ustalania rolniczej choroby
zawodowej

15

Galanteria bez rąk

18

DREM A 2016

20

Chemiczna lekkomyślność

23

Bezpieczna praca na rusztowaniu?

26

Gospodarstwo idealne

28

Wyzwania dla inspektorów pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

36

8

32

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy

34

Spartakiada Pracowników PIP

36

Śmierć przy wielopiie

Śmierć przy wielopiie

Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Nie zawsze niezgłoszenie do ubezpieczenia społeczne
go musi mieć kwalifikację prawną jako przestępstwo.
Może być uznane za wykroczenie z art. 98 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy zatem za
sadne jest kierowanie zawiadomienia do prokuratury,
a kiedy można poprzestać na zawiadomieniu ZUS?
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W iadom ości nie tylko z kraju

6

Z radością i satysfakcją. Rozmowa
z Tadeuszem Ficem, wieloletnim okręgo
wym inspektorem pracy w Krakowie.

2 0 Nowości m aszynowe w leśnictwie

8

Inspekcja pracy
- wyzwania przyszłości

Wiercenie odbywało
się metodą udarowoobrotową za pomocą
sprężonego powie
trza. W pewnym mo
mencie doszło do za
blokowania wiertła w
głębi ziemi.

25

Nikt nie zawinił

10

Tryb ustalania rolniczej choroby
zawodowej

14

Czas pracy dyrektora szkoły

18

AGRO SH O W 2016

20

Nowości m aszynowe w leśnictwie

25

Nikt nie zawinił

26

Dialog polsko-niem iecki

27

M iędzynarodowo o prewencji

29

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
W działaniu siła

33

Bezpieczeństwo w ogrodach
zoologicznych

36

35

Biblioteka

36

Upadek z autocysterny

Upadek z autocysterny

10

Tryb ustalania rolniczej cho rob y zaw odow ej
Na etapie rozpoznania rolniczej choroby zawodowej
występują istotne nieścisłości wynikające z niedostoso
wania tych regulacji do przesłanki polegającej na
związku choroby z pracą w gospodarstwie rolnym.
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Miesiec

„Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach
Promienistych brodzi...”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim Państwu wiele radości i spokoju,
życzliwości wzajemnej, a także zdrowia i pomyślności.
Niech błogosławieństwo tych Narodzin wprowadzi
nas w Nowy Rok i zapewni wiele dobrych, jasnych dni.
Roman Giedrojć
główny inspektor pracy
Gerard van Honthorst, Pokłon pasterzy
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24

Wypadki niepracownicze

4

Wiadomości nie tylko z kraju

26

Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy

6

Wręczono nagrody głównego

30

Eksplozja akumulatora trakcyjnego

inspektora pracy

31

Wrażliwi na zagrożenia

Gala na Zamku Królewskim

32

Nowości wydawnicze

Rozmowy z laureatami konkursu

33

Nagrody dla dziennikarzy

„Pracodawca - organizator

35

Biblioteka

pracy bezpiecznej” oraz nagrody

36

Wybuch w komorze wędzarniczej

im. H. Krahelskiej
Rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia

26

Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy
Pojawił się zupełnie nowy problem: kolonie mikroorga
nizmów mogą rozwijać się wewnątrz instalacji wentyla
cyjnych i klimatyzacyjnych budynków, a z tych instala
cji, razem z przepływającym powietrzem, mogą prze
mieszczać się do wszystkich pomieszczeń. Aby zapo
biec takim zjawiskom, należy utrzymywać wszystkie
instalacje w odpowiednim stanie higienicznym.
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