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WYKAZ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W 2012 ROKU  

PRZEZ WYBRANE OKRĘGOWE INSPEKTORATY PRACY 
 
 
 

• Temat nr 990 
Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy dot. regulaminów wynagradzania 
nauczycieli uchwalanych przez organy prowadzące placówki oświatowe (rady gmin, 
starostwa, sejmiki samorządowe), a także przepisów dot. nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy z nauczycielami. 

 Koordynuje: OIP Białystok (15 kontroli) 
 Uczestniczą w realizacji: OIP Kielce (6 kontroli), OIP Lublin (20 kontroli), OIP Łódź 

(10 kontroli), OIP Rzeszów (10 kontroli), OIP Szczecin (6 kontroli), OIP Warszawa 
(10 kontroli). 

 
 
• Temat nr 991 

Kontrole czasu pracy pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych.  
 Koordynuje: OIP Rzeszów (5 kontroli) 
 Uczestniczą w realizacji: OIP Katowice (6 kontroli), OIP Lublin (3 kontrole), 

OIP Wrocław (2 kontrole). 
 
 
• Temat nr 992 

Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy wobec pracowników tymczasowych. 
 Koordynuje: OIP Lublin (5 kontroli) 

Uczestniczą w realizacji: OIP Gdańsk (3 kontrole), OIP Kielce (3 kontrole), OIP Łódź 
(3 kontrole), OIP Rzeszów (3 kontrole), OIP Warszawa (3 kontrole). 

 
 
• Temat nr 994 

Kontrole podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w których notowana jest największa liczba 
wypadków przy pracy.  

 Koordynuje: OIP Katowice (6 kontroli) 
 Uczestniczą w realizacji: OIP Kraków (2 kontrole), OIP Lublin (2 kontrole), 

OIP Wrocław (3 kontrole). 
 
 
• Temat nr 995 

Kontrole przestrzegania przepisów bhp w podmiotach gospodarczych świadczących 
prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych.  

 Koordynuje: OIP Katowice (8 kontroli) 
 Uczestniczą w realizacji: OIP Kraków (2 kontrole), OIP Lublin (3 kontrole), 

OIP Wrocław (5 kontroli). 
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• Temat nr 996 

Kontrole czasu pracy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy 
kolejowe w podmiotach związanych z transportem kolejowym.  

 Koordynuje: OIP Warszawa (3 kontrole) 
 Uczestniczą w realizacji: OIP Gdańsk (2 kontrole), OIP Rzeszów (2 kontrole). 
 
 
• Temat nr 997 

Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. 
 Koordynuje: OIP Katowice (20 kontroli) 

Uczestniczą w realizacji: OIP Bydgoszcz (5 kontroli), OIP Kielce (3 kontrole), 
OIP Kraków (10 kontroli), OIP Poznań (8 kontroli), OIP Rzeszów (2 kontrole), 
OIP Szczecin (4 kontrole), OIP Warszawa (5 kontroli), OIP Wrocław (4 kontrole). 

 
 
• Temat nr 998 

Kontrole bezpieczeństwa eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń i sieci średnich 
napięć u odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji energii 
elektrycznej. 

 Koordynuje: OIP Katowice (10 kontroli) 
Uczestniczą w realizacji: OIP Białystok (5 kontroli), OIP Bydgoszcz (5 kontroli), 
OIP Kraków (2 kontrole), OIP Lublin (7 kontroli), OIP Łódź (15 kontroli), OIP Olsztyn 
(10 kontroli), OIP Poznań (6 kontroli), OIP Szczecin (4 kontrole), OIP Warszawa 
(3 kontrole). 

 
 
• Temat nr 999 

Kontrole zakładów zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa 
oraz produkcją wyrobów z mięsa. 

 Koordynuje: OIP Poznań (20 kontroli) 
Uczestniczą w realizacji: OIP Katowice (20 kontroli), OIP Lublin (10 kontroli), 
OIP Łódź (10 kontroli), OIP Olsztyn (10 kontroli), OIP Szczecin (10 kontroli), 
OIP Warszawa (10 kontroli), OIP Wrocław (10 kontroli). 


