
20-24 września - „Tydzień działań - ACTION WEEK” w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Olsztynie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie aktywnie uczestniczy w międzynarodowej kampanii informacyjnej „Prawa
przez cały rok” (Rights for all seasons) Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

Działania w ramach kampanii koncentrują się przede wszystkim na:

zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. ich uprawnień, negatywnych skutków pracy●

nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony,
dochodzenia swoich prawi przekształcenia w pracę zarejestrowaną;
informowaniu pracowników sezonowych o zobowiązaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych z●

zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych warunków pracy a także wspieraniu pracodawców w przestrzeganiu tych
wymogów;
uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w zakresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wynikających z●

powierzania pracy w sektorze formalnym, a także ryzyka, jakie wiąże się z powierzaniem pracy nierejestrowanej;
wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi i partnerami społecznymi w celu przekazania pracownikom●

sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także
organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.

W ramach „Tygodnia działań – Action week”, w dniach 20-24 września 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Olsztynie zorganizował następujące inicjatywy:

22 września  o  godz.  10.00 w siedzibie  Okręgowego Inspektoratu  Pracy w Olsztynie  odbyła  się  konferencja
prasowa dla mediów, podsumowująca wyniki dotychczasowej działalności kontrolnej oraz prewencyjno-promocyjnej
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczyli dziennikarze lokalnych mediów: TVP3
Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska oraz Radio Plus. Jarosław Kowalczyk Okręgowy Inspektor Pracy w
Olsztynie oraz Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie, w
czasie konferencji mówili o działaniach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w ramach kampanii „Prawa
przez cały rok” (Rights for all seasons) Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Informacja na temat konferencji
pojawiła się w czwartkowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej (skan poniżej w galerii) oraz w popołudniowym wydaniu
„Wydarzeń” na antenie TVP3 Olsztyn. Link do programu:  https://olsztyn.tvp.pl/55990266/22921-godz-1830

https://olsztyn.tvp.pl/55990266/22921-godz-1830


W tym samym dniu Jarosław Kowalczyk Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie był gościem programu „Opinie” w
TVP 3  Olsztyn,  w którym opowiadał  na  temat  założeń kampanii  „Prawa przez  cały  rok”  oraz  o  działaniach
podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.

23 września Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych był gościem
programu  „Poranne  pytania”  na  antenie  Radia  Olsztyn.  Mówił  o  dotychczasowej  działalności  kontrolnej  i
prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz o działaniach Urzędu, w ramach kampanii „Prawa
przez cały rok” (Rights for all seasons) Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Całość rozmowy do wysłuchania
t u t a j :   
https://radioolsztyn.pl/l-stych-nasilily-sie-problemy-z-wyplacaniem-wynagrodzen-obejrzyj-poranne-pytania/01593649

Tego samego dnia o godz. 10.00 odbyło się webinarium „Prawa przez cały rok”, skierowane do pracodawców,
pracowników oraz  agencji  zatrudnienia  z  województwa warmińsko-mazurskiego.  Inspektor  pracy  Okręgowego
Inspektoratu  Pracy  w  Olsztynie  wyjaśniała  obecnym  na  spotkaniu  pracodawcom,  zawiłości  dotyczące
przestrzegania  przepisów przy  zatrudnianiu  obywateli  polskich  i  cudzoziemców.  W spotkaniu  uczestniczyło  9
podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego, w sumie 25 osób.

https://radioolsztyn.pl/l-stych-nasilily-sie-problemy-z-wyplacaniem-wynagrodzen-obejrzyj-poranne-pytania/01593649


24 września  inspektor  pracy  Okręgowego Inspektoratu  pracy  pełnił  dyżur  w ramach „Dnia  porad”  i  udzielał
dzwoniącym porad prawnych w zakresie legalności  zatrudnienia,  delegowania pracowników a także ogólnych
przepisów prawa pracy. Dzwoniący mogli uzyskać odpowiedzi na swoje zapytania zarówno w języku polskim, jak i
ukraińskim oraz rosyjskim.


