Załącznik nr 1

WYKAZ TEMATÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ PIP
W RAMACH RUTYNOWEJ DZIAŁALNOŚCI w 2011 r.
Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy
bez szczegółowych limitów kontroli

001.

Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

001A. Pracowników;
001B. Osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób
samozatrudniających się;
001C. Zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
001E. Kontrole przestrzegania przepisów rozp. RM z dn. 01.07.2009 r.
001X. Inne czynności, w tym np.:
podejmowane w podmiotach, które nie są pracodawcą dla poszkodowanego,
gdzie w związku z wypadkiem istnieje potrzeba przeprowadzenia kontroli,
przeprowadzane celem np. uzupełnienia niezbędnych informacji (np.
przesłuchanie osób w siedzibie pracodawcy w innym okręgu) dla już
prowadzonego postępowania kontrolnego (w miejscu zaistnienia wypadku)
związanego z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

002.

Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających
azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych

004. Kontrole związane z zajmowaniem stanowisk dot. obiektów budowlanych
zgłaszanych przez inwestorów oraz kontrole dotyczące wniosków w sprawie tzw. odstępstw
od wymogów przepisów
004A. Kontrola zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym;
004B. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektryczne
oświetlenie pomieszczeń stałej pracy lub na ich lokalizowanie poniżej poziomu otaczającego
terenu.
005. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej w zakresie
oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania realizowane w ramach
nadzoru rynku w trakcie
005A. Kontroli związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych;
005B. Kontroli sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów;
005C. W innych przypadkach.

006.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

007.

Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

007A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej;
007B. Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej;
007C. Kontrole zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej
i nieubiegających się o jego nadanie, a przystosowujących stanowiska pracy dla potrzeb
osób niepełnosprawnych;
007D. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, tworzących nowe
oddziały lub inne jednostki organizacyjne („rozszerzenie” statusu);
007E. Kontrole
zakładów
posiadających
status
zakładu
pracy
chronionej
przystosowujących nowe stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
007F. Kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności
zawodowej lub posiadających status, a ubiegających się o „rozszerzenie” statusu na inne
obiekty, pomieszczenia lub stanowiska pracy;
007G. Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej;
007H. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warunków
pracy chronionej (otwarty rynek pracy – zatrudnieni poza zpch i zaz) przeprowadzane na
podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
007I. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warunków
pracy chronionej, których stanowiska pracy nie podlegały ocenie PIP w roku kontrolnym na
podstawie art. 26 ust. 6 i art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

008.

Ocena ryzyka zawodowego

009.
010.

Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze
publicznym)
Realizacja zadań służby bhp

011.

Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem

012.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych

012A. Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego;
012B. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe.
013.

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowe

014.

Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy
przez cudzoziemców

015.

Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

016.

Realizowanie zadań instytucji łącznikowej

018.

Kontrole zakładów

018A.
018B.
018C.
018D.

Ministerstwa Obrony Narodowej;
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Policji;
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

przepisów

ustawy

o

promocji

018E. Straży Granicznej;
018F. Służby Więziennej.
Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych
Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych
Kontrole przestrzegania wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu
drogowego towarów niebezpiecznych
022. Kontrole dot. problematyki REACH
023. Kontrole dot. problematyki CLP
024. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych –
zamknięte użycie GMO
030. Kontrola danych zawartych w druku ZUS IWA
031. Kontrole związane z wnioskowaniem do ZUS o podwyższenie składki na
ubezpieczenie wypadkowe
039. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy – kontrole w zakładach
różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych skarg
040. Kontrole placówek handlowych
019.
020.
021.

040A. Wielkopowierzchniowych;
040B. Pozostałych placówek handlowych.
078.

Kontrole prowadzone na wniosek struktur związkowych oraz innych podmiotów

078A. Kontrole urzędów skarbowych.
090.

Kontrole związane z badaniem skarg

090A.
090B.
090C.
090D.
090E.
090F.
090G.
090H.
090K.
090Z.

Pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych);
Związku Zawodowego;
Byłych pracowników;
Anonimowych;
Pracowników niepełnosprawnych;
Dotyczących niewykonywania orzeczeń sądu pracy;
Związanych z funkcjonowaniem „ustaw antykryzysowych”;
Dotyczących problematyki emerytur pomostowych;
Zgłoszonych przez cudzoziemców;
Pozostałych.

098.
099.

Kontrole sprawdzające realizację środków prawnych
Krótkie kontrole

099A.
099B.
099C.
099D.

Przetwórstwo przemysłowe;
Budownictwo;
Handel i naprawy;
Pozostała działalność.

