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Załącznik nr 2 
 

WYKAZ TEMATÓW  
STANOWIĄCYCH ZADANIA WŁASNE  

 OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY W 2010 R.  
 
OIP Białystok 

 
700.  Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnictwie. 
701. BHP przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, w szczególności stolarki PCV. 
702.  Prawo pracy i bhp w drukarniach i zakładach zajmujących się produkcją reklam. 
703.  BHP w stolarniach. 
 
OIP Bydgoszcz 

 
720.  Czas pracy kierowców w regularnym przewozie osób do 50 km. 
721.  BHP w zakładach przemysłu mięsnego. 
722.  BHP w stolarniach i tartakach. 
723. Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
 
OIP Gdańsk 

 
740.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące działalność 

gastronomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. legalności zatrudnienia, czasu 
pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych oraz przepisów bhp. 

741.  Agencje pracy tymczasowej – obowiązki wynikające z zatrudnienia (zagrożenia zawodowe, w 
tym związane z występowaniem czynników o charakterze psychospołecznym w elastycznych 
formach zatrudnienia) – temat prewencyjno - kontrolny. 

742.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w spółkach kolejowych. 
743.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy budowie, przebudowie i remontach jednostek pływających. 
744.  Bezpieczeństwo i higiena pracy na statkach morskich. 
745.  Bezpieczeństwo pracy przy przeładunkach w portach morskich. 
746. Ocena zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy: 
746 A. statki śródlądowe, 
746 B.  statki morskie, 
746 C. obiekty zanurzalne. 

747.  Kontrole dotyczące czynników szkodliwych w środowisku pracy, wykonywane we współpracy 
z Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy OIP w Gdańsku. 

748. BHP w oczyszczalniach ścieków. 
 

OIP Katowice 

 
760.  Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w podziemnych zakładach 

górniczych (we współpracy z WUG). 
761.  Kontrole dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp w placówkach handlu 

detalicznego niekontrolowanych w latach 2008-2009: 
761 A.  placówki wielkopowierzchniowe, 
761 B.  pozostałe placówki handlowe. 

762.  Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
763.  Kontrole odbiorców energii elektrycznej zasilanych na poziomie średnich napięć, podłączonych 

bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej. 
764.  Program prewencyjny – czas pracy w placówkach ochrony zdrowia. 
765.  Program prewencyjny dla zakładów o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii 

przemysłowej, w tym zakładów z branży naftowej. 
766.  Program prewencyjny dla małych firm zajmujących się handlem. 
767.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni metodami strumieniowo-

ściernymi. 
768.  Przestrzeganie przepisów  dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

w jednostkach samorządu terytorialnego. 
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769.  Program prewencyjny dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym czasu 
pracy i wypłaty wynagrodzeń. 

770.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach usług leśnych. 
771.  Program prewencyjny dla zakładów usług leśnych dotyczący zapobiegania wypadkom przy 

pracy i propagowania podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. 
772.  Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w 

zawodach budowlanych. 
 
OIP Kielce 

 
780.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w zakładach małej poligrafii. 
781.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w zakładach gastronomicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem zakładów świadczących usługi w zakresie organizacji imprez 
okolicznościowych. 

782.  Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których występują szczególnie 
niekorzystne warunki pracy. 

 
OIP Kraków 

790.  Kontrole przestrzegania prawa pracy w lokalach gastronomicznych. 
791.  Kontrole bhp przy przetwórstwie mięsa. 
792.  Przestrzeganie przepisów bhp przy eksploatacji suwnic. 
793. Przestrzeganie przepisów bhp podczas prac remontowo-budowlanych w centrum Krakowa. 
794.  Agencje pracy tymczasowej – obowiązki wynikające z zatrudnienia.  
795.  Kontrole bhp w kopalniach: 

795 A.  podziemnych; 
795 B.  odkrywkowych. 

796.  Kontrole odbiorców energii elektrycznej zasilanych na poziomie średnich napięć, podłączonych 
bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej. 

 
OIP Lublin 

 
810.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy na targowiskach i bazarach miejskich. 
811.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w gospodarstwach sadowniczo-

szkółkarskich. 
812.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w gospodarstwach ogrodniczych 

specjalizujących się w uprawach szklarniowych. 
813.  BHP przy wykonywaniu robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej. 
 
OIP Łódź 

830.  Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz legalność zatrudnienia w zakładach zajmujących się 
sprzątaniem, konserwacją, utrzymaniem zieleni w miejscach publicznych oraz sprawami 
dezynsekcji, deratyzacji. 

831.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

832.  Czynniki rakotwórcze (tj. tritlenek chromu, siarczan kobaltu, chromian potasu, dichromian 
potasu, bezwodnik chromowy, chrompas clasiv i inne) przy kąpielach galwanicznych – galwanizernie. 

833.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy o urlopach wypoczynkowych w stosunku do pracowników 
urzędów gmin, miast i gmin, powiatów i województw, którzy świadczą pracę na podstawie 
stosunku pracy z wyboru. 

834.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlowych. 

835.  Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
 
OIP Olsztyn 

 
850.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach rolnych. 
851.  BHP przy pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna. 
852.  Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
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OIP Opole 

 
870.  Kontrole przestrzegania przepisów w zakresie stosowania środków czyszczących 

o właściwościach szkodliwych i żrących. 
 
OIP Poznań 

 

880. Działania prewencyjne i kontrolne dotyczące legalności zatrudnienia i bhp w sezonowych:  
880 A. ośrodkach wypoczynkowych;  
880 B. punktach gastronomicznych.  

881.     Bezpieczeństwo i higiena pracy przy skupie i przetwórstwie złomu. 
882.   Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej: 
           882 A. Czas pracy, wynagrodzenia i urlopy wypoczynkowe; 
           882 B. BHP w warsztatach naprawczych. 
883.     Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
884.  BHP w zakładach przemysłowo – rolnych produkujących dla rolnictwa (mieszalnie pasz, elewatory, 
silosy). 
885.     Bezpieczeństwo pracy w kopalniach kopalin pospolitych (żwirownie).  
 

OIP Rzeszów 
 
900.   Przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, 

transportem i wstępnym przetwarzaniem drewna – działania prewencyjno-kontrolne. 
901.  Kontrole połączone z działaniami prewencyjnymi w zakładach, w których miały miejsce 

śmiertelne lub ciężkie wypadki przy pracy. 
 
OIP Szczecin 

 
920.  Rękawice ochronne – zabezpieczenie przed nakłuciami i innymi urazami podczas pracy nożami 

ręcznymi. 
921.  BHP w przemyśle stoczniowym. 
922.  BHP przy przeładunkach portowych. 
923.  BHP w żegludze morskiej i śródlądowej. 
924.  Wzmożony nadzór (na poziomie OIP) w odniesieniu do zakładów charakteryzujących się 

wysokim wskaźnikiem wypadkowości. 
 

OIP Warszawa 
 
940.  BHP w firmach sprzątających. 
941.  BHP przy magazynowaniu. 
942.  BHP przy naprawie aut. 
943.  BHP w małych zakładach handlowych (do 9 osób). 
944.  BHP w zakładach produkcji wyrobów betonowych budowlanych. 
945.  BHP w ubojniach i rozbiorach mięsa. 
946.  BHP przy produkcji konstrukcji metalowych i ich części. 
947.  BHP przy produkcji opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych. 
948.  BHP w przedsiębiorstwach kolejowych. 

 
OIP Wrocław 

 
960.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy w agencjach pracy tymczasowej. 
961.  Przestrzeganie przepisów bhp w spółkach kolejowych. 
962.  Bezpieczeństwo pracy związane z eksploatacją budowli hydrotechnicznych (we współpracy 

z organami nadzoru budowlanego). 
963.  BHP w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (we współpracy z organami Inspekcji Ochrony 

Środowiska). 
964.  BHP w zakładach wulkanizacyjnych. 
965.  Kontrole prawnej ochrony pracy, w tym czasu pracy w zakładach KGHM. 
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966.  Przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów bhp w ośrodkach organizujących wypoczynek 
dzieci i młodzieży. 

967.  Przestrzeganie przepisów z zakresu legalności zatrudnienia oraz przepisów dotyczących ochrony 
zatrudnienia pracowników w punktach małej gastronomii. 

 
OIP Zielona Góra 

 
980.  Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnictwie, z 

uwzględnieniem poprawności doboru środków ochrony indywidualnej. 


