Symbol akt

Temat 41 A

Nr kontroli:_ _ _ _ _ / K _ _ _ / _ _ _ _

Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Nazwa pracodawcy:
Liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego nie będących uczniami:
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego będących uczniami w wieku od 16 do 18 lat:

Numer statystyczny GUS: - _ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4

5

6

Liczba
pracowników
tymczasowych,
których dotyczy
nieprawidłowość

Pytanie dotyczące badanego zagadnienia

NIE DOTYCZY

Kod

NIE

lp.

TAK

Odpowiedź

Czy umowy o pracę z pracownikami tymczasowymi są prawidłowo
sporządzane?
Czy agencja prawidłowo rozwiązuje umowy o pracę za wypowiedzeniem?
Czy pracownikom tymczasowym wydawane są świadectwa pracy?
Czy świadectwa pracy pracowników tymczasowych są prawidłowo
sporządzane?
Czy świadectwa pracy pracowników tymczasowych są prawidłowo
wydawane?
Czy dla pracowników tymczasowych prowadzone są akta osobowe?
Czy akta osobowe prowadzone są prawidłowo?
Czy wynagrodzenie jest wypłacane pracownikom tymczasowym
terminowo?
Czy pracownikom tymczasowym jest wypłacane wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych?
Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest wypłacane
pracownikom tymczasowym w prawidłowej wysokości?
Czy pracownikowi tymczasowemu prawidłowo udzielany jest urlop
wypoczynkowy?
Czy pracownikowi tymczasowemu jest wypłacane prawidłowo
wynagrodzenie lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Czy pracownicy tymczasowi zostali poddani wstępnym badaniom
lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Czy w stosunku do pracowników tymczasowych przeprowadzono
wstępne szkolenie (instruktaż ogólny)?
Czy w stosunku do pracowników tymczasowych przeprowadzono
instruktaż stanowiskowy?
Czy dokonano oceny ryzyka zawodowego?
Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami?
Inne
nieprawidłowości
dotyczące
zatrudniania
pracowników
tymczasowych

* Wypełniamy w ankiecie 41 a, tylko gdy z umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą
użytkownikiem wynika, że to agencja jest odpowiedzialna za wykonanie powyższych obowiązków.
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