
KONFERENCJA NAUKOWA

„PRAWO PRACY. DOCTRINA ET USU.
Pa stwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dzi , jutro…”

PROGRAM KONFERENCJI:

08:30-09:00 Rejestracja uczestników – kawa powitalna
09:00-09:30 Rozpocz cie konferencji:
 - prof. dr hab. KAROL KICZKA
 dziekan Wydzia u Prawa, Administracji 
 i Ekonomii Uniwersytetu Wroc awskiego
 - mgr MA GORZATA AGOCKA
 okr gowy inspektor pracy we Wroc awiu
 - prof. dr hab. TADEUSZ KUCZY SKI
 kierownik Zak adu Prawa Pracy, 
 Wydzia u Prawa, Administracji i Ekonomii   
 Uniwersytetu Wroc awskiego
09:30-09:45 nadinspektor pracy – kierownik oddzia u 
 w Ostrowie Wlkp. 
 TOMASZ KOZ OWSKI
 Pa stwowa Inspekcja Pracy 
 „Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939” 
09:45-10:00 dr hab. DARIUSZ MAKOWSKI
 Uniwersytet ódzki
 „Rozwój regulacji dot. ustroju i kompetencji   
 inspekcji pracy w Polsce” 
10:00-10:15 prof. dr hab. MARIUSZ JAB O SKI 
 Uniwersytet Wroc awski
 „Miejsce PIP w systemie organów pa stwa –   
 wnioski de lege lata i de lege ferenda”
10:15-10:30 dr ANNA DUBOWIK 
 Uniwersytet Warszawski
 „Wybrane elementy statusu pracowniczego   
 inspektora pracy”

Rekapitulacja modu u
Dyskusja i pytania skierowane do prelegentów

11.30-12.00 Przerwa kawowa
12:00-12:15 dr hab. TERESA WYKA profesor nadzwyczajny  
 Uniwersytet ódzki
 „W adcze formy dzia ania PIP 
 w dziedzinie ochrony pracy” 
12:15-12:30 starszy inspektor pracy – g ówny specjalista  
 UKASZ PARO  Pa stwowa  Inspekcja Pracy
 „Stosowanie rodków kontroli i nadzoru 
 nad przestrzeganiem przepisów i zasad   
 ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy” 
12:30-12:45 dr SEBASTIAN KOWALSKI 
 Uniwersytet Zielonogórski
 „Post powanie wykroczeniowe w sprawach   
 dotycz cych pracowników i innych osób   
 wykonuj cych prac  zarobkow ” 
12:45-13:00 dr ANDRZEJ JAB O SKI 
 Uniwersytet Wroc awski
 „Kierunki orzecznictwa w sferze spraw   
 zwi zanych z ochron  pracy 
 i technicznym bezpiecze stwem pracy” 
13:00-13:15 G ówny Inspektor Pracy WIES AW YSZCZEK
 „Ocena skuteczno ci dzia a  nadzorczych   
 i kontrolnych PIP ze szczególnym uwzgl dnieniem  
 spraw dotycz cych minimalnej stawki godzinowej  
 z tyt. realizacji umów cywilnoprawnych i zakazu  
 pracy w handlu w niedziel ”

Podsumowanie modu u i konferencji 
Dyskusja i pytania skierowane do prelegentów

14:00 Zako czenie konferencji i lunch


