
Karty kontrolne

 • Karta „Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy”

 • Kontrola realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Karta „Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów
budowlanych i przemysłowych”

 • Informacja do ZUS 2011 r.
 • Kontrola danych zawartych w druku ZUS – IWA. (Załącznik nr 1.)
 • Karta "Szkolenie w dziedzinie bhp"
 • Karta „Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych”
 • Karta „Ocena ryzyka zawodowego”
 • Karta „Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy”
 • Karta „Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem”

 • Karta "Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania
zawodowego"

 • Karta „Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej”
 • Karta „Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców”
 • Karta „Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych”

 • Karta "Kontrole przestrzegania wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych"

 • Karta „Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych”

 • Karta "Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy - kontrole w zakładach różnych branż, ze
szczególnym uwzględnieniem zgłaszanych skarg"

 • Karta "Kontrola przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu
odpoczynku kierowców"

 • Karta "Czas pracy - kontrole zakładów różnych branż
 • Karta "Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki plastycznej metali".
 • Karta „Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy” • Karta "Placówki ochrony zdrowia - kontrole wybranych zagadnień prawa pracy".

 
• Karta „A –Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych”, „B –Kontrole dotyczące budowy i remontów dróg” -
karta podmiotu
 

 • Karta „A –Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych”, „B –Kontrole dotyczące budowy i remontów dróg” -
karta zbiorcza

http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6743/t001abc badanie wypadkow 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6745/t001e-2 kontrola rozporzadzenia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6745/t001e-2 kontrola rozporzadzenia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6744/t002 bhp przy usuwaniu azbestu 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6744/t002 bhp przy usuwaniu azbestu 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6747/t003 zus-inf 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6746/t003 zus-iwa 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6748/t006bc szkolenia bhp 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6750/t007-2 niepelnosprawni 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6749/t008 ocena ryzyka 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6751/t010-2 sluzba bhp 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6752/t011 rodzicielstwo 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/52589/t012 pracownicy mlodociani 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/52589/t012 pracownicy mlodociani 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6753/t013 legalnosc zatrudnienia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/52590/t014 legalnosc cudzoziemcy.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6755/t020 produkty biobojcze 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6757/t021 transport towarow niebezpiecznych 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6757/t021 transport towarow niebezpiecznych 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6756/t019 urlopy wypoczynkowe 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6760/t039 wynagrodzenia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6760/t039 wynagrodzenia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6761/t102a czas pracy - transport drogowy 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6761/t102a czas pracy - transport drogowy 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6763/t222b czas pracy - kontrole ogolne 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6764/t255 obrabiarki do metali 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6754/t015 agencje zatrudnienia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6754/t015 agencje zatrudnienia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6762/t202 placowki ochrony zdrowia 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6758/t101-1 bhp na budowach 2011.pdf
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/f/v/6759/t101-1 bhp na budowach 20111.pdf

