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I N S P E K T O R P R A C Y 

Okregowego Inspektoratu Pracy 
25-314 Ki«lce, Al. Tysi^clecia PP 4 
....rjenhrala.tal,.343-^82--76 < 
{pieczqC naglowkowa inspektora pracy) 

Nrrej. 05116-53101-K001-Pt/12 

PROTOKOL KONTROLI 

pracodawcy' przedsi^biorcy nie 
b^d^cego pracodawcy*'' 

wydzielonej jednostki organizacyjnej; 

REGON: 00054871000000 

pracodawcy** 

innego podmiotu**' 

przedsi^biorcy nie 
b^dycego pracodawcy**' 

NIP: 

Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwiyzku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej 
Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z pozn. zm.) 

starszy inspektor pracy - Edyta Kwapieh 
(tytui sluzbowy oraz imi? i nazwisko inspektora pracy) 

dziatajycy w ramach terytorialnej wtasciwosci Okr^gowego Inspektoratu Pracy w Kielcach 
przeprowadzil kontrol? w: 

URZAD GMINY W PACANOWIE 
(nazwa podmiotu kontrolowanego) 

28-133 PACANOW, UL. RADZIWILLOWKA 2 
(adres podmiotu kontrolowar)ego) 

(riazwa wydzieioriej jedriosiki podrniotu kontrolowanego)'^ 

(adres wydzielonej jednostki podnniotu kontrolowanego)'^ 

Wiestaw Skop - Wojt Gminy 
(imiq i nazwisko osoby reprezentuj^cej podmiot kontrolowany) 

(nazwa organu reprezentuj^cego podmiot kontrolowany) '"^ 

Data rozpoczecia dziatalnosci przez podmiot kontrolowany: ; 
data obj^cia stanowiska przez osob? lub powotania organu reprezentujycego podmiot 
kontrolowany: 2010r., 
Kontrol? przeprowadzono w dniu(ach): 

11,12.01.2012 r. " 
(oznaczenie dni, w ktorych przeprowadzono kontrol?) 

Liczba:pracujycych: 54, w tym: 
pracujycych na podstawie umow cywilno-prawnych: 11, 
podmiotow samozatrudniajycych si§: 0, 
cudzoziemcow: 0, 
zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 43, w tym kobiet: 26, mtodocianych: 0, 
niepetnosprawnych: 1, 
w kontrolowanym podmiocie. 

Data poprzedniej kontroli: 2006r., 



1. W czasie kontroli sprawdzono realizacj? uprzednich decyzji i wystypieh organow Panstwowej 
Inspekcji Pracy oraz wnioskow, zaleceh i decyzji organow kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: 
Nakaz - 12 decyzji i wystypienie - 3 wnioski wykonano. 

2. W czasie kontroli stwierdzono, co nast^puje: 

Kontrola dotyczyta wybranych zagadnien. 
Kontroly obj^to nast^pujyce zagadnienia: 

Przedstawiono tekst Uchwaty Nr 11/24/10 Rady Gminy Pacanow z dnia 9 grudnia 2010roku w 
sprawie likwidacji zaktadu budzetowego - Zaktadu Ustug Wodnych i Komunalnych w Pacanowie. 
Zgodnie z uchwaty - likwiduje siQ zaktad budzetowy; majytek przekazuje si? Wojtowi Gminy 
Pacanow; termin zakohczenia likwidacji ustala si? na 31.12.2011r. 
Od dnia 1 stycznia 2012roku zadania zaktadu ustug wodnych i komunalnych znajdujy si? w 
referacie inwestycji, gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego. 

Przedtozono akta osobowe bytych pracownikow Zaktadu Ustug Wodnych i Komunalnych w 
Pacanowie. 
Jak ustalono, w miesiycu wrzesniu 2011roku, 9 pracownikow zaktadu otrzymato wypowiedzenia 
warunkow umow o prac?, w tym Grzegorz Szymaszek, Iwona Bednarz, Aneta Molenda, Krzysztof 
Rybihski, Artur Wozniak, Janusz Juszczyk, Mariusz Parka, Lucyna Tometczak, Leszek Zarod; w 
miesiycu listopadzie 2011roku wypowiedzenie otrzymat Artur Ziewacz; w dwoch przypadkach 
umowy o prac? rozwiyzaty si? uptywem okresu, na ktory zostaty zawarte. Przyczyny wypowiedzeh 
umow o prace byta likwidacja zaktadu. 
Przedtozono swiadectwa pracy pracownikow Zaktadu Ustug Wodnych i Komunalnych. 

Kontrola wykazata, ze z pracownikami zlikwidowanego zaktadu, Urzyd Gminy zawart umowy o 
prac?: 
- Grzegorz Szymaszek zatrudniony na podstawie umowy o prac? zawartej na czas nieokreslony od 
dnia 1 stycznia 2012r. na stanowisku podinspektor ds. gospodarki komunalnej w petnym wymiarze 
czasu pracy. W aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach zatrudnienia; brak 
szkolenia wst?pnego z zakresu bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na 
zajmowanych stanowisku wazne z dniem 10.01.2012r. 
- Artur Wozniak zatrudniony na podstawie umowy o prac? zawartej na czas okreslony od 
1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.; petny wymiar czasu pracy; stanowisko pracy - konsen^/ator 
urzydzeh i obiektow komunalnych; aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach 
zatrudnienia; brak szkolenia wst?pnego z zakresu bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do 
pracy na zajmowanych stanowisku wazne z dniem 3.01.2012r. 
- Lucyna Tometczak zatrudniona z dniem 1 stycznia 2012roku na podstawie umowy o prac? na 
czas nieokreslony w petny wymiar czasu pracy; stanowisko sprzytaczka; w aktach pisemna 
informacja o niektorych warunkach zatrudnienia zgodnie, z ktory pracownika obowiyzuje norma 
dobowa 4 godziny i tygodniowa 20 godzin; brak aktualnego szkolenia okresowego z zakresu bhp, 
ostatnie z dnia 10.07.2006r. ; akta osobowe pracownika nie zostaty ponumerowane i opisane; 
- Elzbieta J?dryka zatrudniona na podstawie umowy o prac? zawartej na czas okreslony 1.01.2012 
- 31.12.2012r., na stanowisku sprzytaczka w niepetnym wymiarze czasu pracy; aktach brak 
pisemnej informacji o niektorych warunkach zatrudnienia; brak szkolenia wst?pnego z zakresu 
bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanych stanowisku wazne z dniem 
10.01.2012r. 
- Leszek Zarod zatrudniony na podstawie umowy o prac? zawartej na czas okreslony od 
1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.; petny wymiar czasu pracy; stanowisko pracy - konsenA/ator 
urzydzeh i obiektow komunalnych; aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach 
zatrudnienia; brak szkolenia wst?pnego z zakresu bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do 
pracy na zajmowanych stanowisku wazne z dniem 3.01.2012r. 
- Mariusz Parka zatrudniony na podstawie umowy o prac? zawartej na czas okreslony od 
1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.; petny wymiar czasu pracy; stanowisko pracy - operator koparko-
tadowarki; aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach zatrudnienia; brak szkolenia 
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wst?pnego z zakresu bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanych 
stanowisku wazne z dniem 3.01.2012r. 

- Janusz Juszczyk zatrudniony na podstawie umowy o prac? zawartej na czas okreslony od 
1.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.; petny wymiar czasu pracy; stanowisko pracy - konserwator 
urzydzeh i obiektow komunalnych; aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach 
zatrudnienia; brak szkolenia wst?pnego z zakresu bhp; zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do 
pracy na zajmowanych stanowisku wazne z dniem 3.01.2012r. 
- Iwona Bednarz zatrudniona na podstawie umowy o prac? zawartej na czas nieokreslony od dnia 
1 stycznia 2012r. na stanowisku inspektor ds. ksi?gowosci budzetowej w petnym wymiarze czasu 
pracy. W aktach brak pisemnej informacji o niektorych warunkach zatrudnienia; brak szkolenia 
wst?pnego z zakresu bhp; brak zaswiadczenia lekarskiego o zdolnosci do pracy na zajmowany 
stanowisku; 

Zgodnie z przedstawiony dokumentacjy, w zlikwidowanym zaktadzie ustug wodnych i 
komunalnych, obowiyzywat podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dob? i przeci?tnie 40 
godzin na tydzieh w przyj?tym okresie rozliczeniowym czasu pracy 1 miesiyca, wedtug przyj?tego 

f h rozktadu 7.15-15.15 od poniedziatku do piytku. 
Przedstawiono karty pracy i karty ewidencji czasu pracy pracownikow z roku 2011. 
Ustalono: 
- Krzysztof Lewihski ( wykonywat prac? na oczyszczaini) - stwierdzono przypadki pracy w 
godzinach nadliczbowych dobowych i wynikajycych z przekroczenia normy przeci?tnie 
tygodniowej; rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych nast?powata czasem wolny w tym 
samym wymiarze, bydz wyptaty wynagrodzenia. 

Przedtozono regulamin pracy obowiyzujycy w Urz?dzie Gminy w Pacanowie, wprowadzony 
zarzydzeniem Nr 81/09 Wojta Gminy Pacanow z dnia 29 czerwca 2009r. 
Zgodnie z & 12 regulaminu pracy, czas pracy nie moze przekraczac 8 godzin na dob? i przeci?tnie 
40 godzin na tydzieh w przeci?tnie pi?ciodniowym tygodniu pracy w przyj?tym okresie 
rozliczeniowym 1 miesiyca; rozktad czasu pracy pracownikow administracyjnych to poniedziatek-
piytek od 7.15 do 15.15. 
Przedtozono karty ewidencji czasu pracy wybranych pracownikow, w tym kierowcow i pracownikow 
obstugi. 
Stwierdzono, przypadki pracy pracownikow w godzinach nadliczbowych. W zamian za prac? w 
godzinach nadliczbowych, na pisemny wniosek pracownikow udzielany jest im czas wolny w 

# k okresie poprzedzajycym bezposrednio uriop wypoczynkowy bydz po jego zakohczeniu. 

Inne ustalenia: 
- brak szkoleh okresowych z zakresu bhp - Bogustaw WIeciat zatrudniony na stanowisku kierowcy 
ostatni raz szkolenie odbyt w 2006roku, Agnieszka Chojnacka zatrudniona na stanowisku 
sprzytaczki ostatni raz szkolenie okresowe odbyta w dniu 10.04.2008r.; Lucjan Brana zatrudniony 
na stanowisku kierowca ostatni raz odbyt szkolenie w dniu 10.04.2008r., Leszek Bielaska 
zatrudniony na stanowisku kierowcy odbyt ostatni raz szkolenie z zakresu bhp w 2006r., Adam 
Gawtowski zatrudniony na stanowisku konserwatora ostatni raz odbyt szkolenie z zakresu bhp w 
dniu30.10.2008r. 

Zgodnie z &28 regulaminu pracy, wyptata wynagrodzenia za prac? nast?puje w terminie od dnia 
27 do ostatniego dnia kazdego miesiyca. 

Kontrol? prawidtowosci naliczania i wyptaty swiadczeti pracowniczych przeprowadzono na 
podstawie: dokumentacji pracowniczej przedstawionej przez pracodawc? - list ptac, kart 
wynagrodzeh, kart ewidencji czasu pracy w okresie wrzesieh-grudzieh 2011r. 

Regulamin wynagradzania 



Regulamin wynagradzania zostat wprowadzony zarzydzeniem Nr 78/09 Wojta Gminy Pacanow z 
dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracownikow samorzydowych 
zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w Urz?dzie Gminy Pacanow. 
Regulamin obowiyzuje od dnia 1 kwietnia 2009r. 
Zgodnie z tresciy & 3 regulaminu, minimalny poziom wynagradzania zasadniczego pracownikow 
samorzydowych okresia Rozporzydzenie RM z dnia 18.03.2009r.; maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego okresia zalycznik do regulaminu wynagradzania; 
Zgodnie z & 4 regulaminu - przyznaje si? dodatek funkcyjny na stanowiskach pracy: sekretarz, 
kierownik referatu, zast?pca Kierownika USC; dodatek przyznaje Wojt Gminy. 
Zgodnie z & 5 regulaminu - przyznaje si? dodatek specjalny z tytutu okresowego zwi?kszenia 
obowiyzkow stuzbowych lub powierzenia dodatkowych zadah. 
Zgodnie z & 6 regulaminu - w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia pracownikow UG 
moze bye utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagrod w wysokosci 6% planowanego 
rocznego funduszu ptac. 

Wyptata wynagrodzenia 
Wynagrodzenia przekazywane sy pracownikom na ich osobiste konta bankowe. 

Zbadano terminowosc wyptaty wynagrodzenia wszystkich pracownikow. 
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie terminu wyptaty wynagrodzenia za prac?. 

Wyptacane wynagrodzenie jest w kwocie wyzszej niz minimalne wynagrodzenie wynikajyce z 
rozporzydzenia RM z dnia 18 marca 2009roku; nie stwierdzono przypadkow wyptaty 
wynagrodzenia ponizej minimalnego wynagrodzenia za prac? - 1386zt brutto, przy pracy w petnym 
wymiarze czasu pracy. 
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie naliczania i wyptaty wynagrodzenia zasadniczego, 
dodatkow za staz pracy i funkcyjnego. 

Potrycenia z wynagrodzenia 
Zbadano prawidtowosc wyptaty wynagrodzenia 10 pracownikow. 
Nie stwierdzono nieprawidtowosci. 

Wynagrodzenie za prac? w godzinacli nadliczbowych 
W zaktadzie za prac? w godzinach nadliczbowych pracownikom udziela si? czasu wolnego w tym 
samym wymiarze. 

Ryczatt za prac? w godzinach nadliczbowych 
Przepisy wewnytrzzaktadowe ani umowy o prac? nie przewidujy prawa do ryczatt za prac? w 
godzinach nadliczbowych. 

Dodatkowe wynagrodzenie za prac? w porze nocnej 
Ustalono por? nocny w regulaminie pracy w godzinach od 22.00 do 6.00 
W kontrolowanej jednostce nie wykonywano pracy w porze nocnej i nie wyptacano z tego tytutu 
dodatkowego wynagrodzenia; 

Ryczalt za prac? w porze nocnej 

W kontrolowanej jednostce nie wyst?puje prawo do ryczattu w porze nocnej. 

Dodatek za prac? w niedziele i swi?ta 
W kontrolowanej jednostce nie wykonywano pracy w niedziele i swi?ta j i nie wyptacano z tego 
tytutu dodatkowego wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, za ktory pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 
W kontrolowanej jednostce pracownicy nie nabyli prawa do wynagradzania za czas 
niewykonywania pracy, za ktory pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 



Zbadano prawidtowosc wyptaty dia 5 pracownil<6w. 

Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie naliczania i wyptaty wynagrodzenia za czas choroby. 

Wynagrodzenie za urIop 
Zbadano prawidtowosc wyptaty dla10 pracownikow. 
W kontrolowanej jednostce podstawy wynagrodzenia uriopowego stanowi state wynagrodzenie 
miesi?czne; nie stwierdzono nieprawidtowosci w wyptacie wynagrodzenia za prac?. 
Elcwiwalent za urIop 

W kontrolowanej jednostce podstawy ekwiwaientu uriopowego stanowi state wynagrodzenie 
miesi?czne. 

Nie stwierdzono nieprawidtowosci w tym zakresie. 

Naleznosci z tytutu podrozy stuzbowej-
Zbadano prawidtowosc wyptaty swiadczenia dIa 2 pracownikow; nie stwierdzono 
nieprawidtowosci. 
Odprawa z tytutu rozwiyzania stosunku pracy z przyczyn niedotyczycych pracownika 
W badanym okresie pracownicy nie nabyli prawa do swiadczenia. 

Odszkodowanie za skrocony okres wypowiedzenia 
W badanym okresie pracownicy nie nabyli prawa do swiadczenia. 

Swiadczenia pieni?zne zasadzone prawomocnym orzeczeniem sydowym. 
W badanym okresie pracownicy nie nabyli prawa do swiadczenia. 

W terminie sktadki z tytutu ubezpieczenia spotecznego. 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
W roku 2011, pracodawca wyptacit wszystkim uprawnionym pracownikom dodatkowe 
wynagrodzenie roczne w miesiycu lutym. 

Nagroda jubileuszowa-
W kontrolowanej jednostce nagrody jubileuszowe wyptaca si? wedtug zasad wynikajycycti z 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikachi samorzydowycti. 

Ekwiwalent za uzywanie odziezy roboczej 

W kontrolowanej jednostce wyptaca si? ekwiwalent za odziez roboczy - wg obowiyzujycycti w 
zaktadzie zasad. 

Ekwiwalent za pranie i napraw? odziezy-

W kontrolowanej jednostce nie wyptaca si? ekwiwalent za pranie i napraw? odziezy. 
Brak ustalonycti zasad wyptaty w wewnytrzzaktadowycti zrodtacti prawa pracy. 
Nieprawidtowosc dotyczy nast?pujycycti osob: 2 sprzytaczek, konsenwatora i 3 kierowcow; od 
miesiyca stycznia br. uprawnieni b?dy takze pracownicy przej?tego zaktadu ustug wodnych i 
komunalnych w Pacanowie. 

Odprawa emerytalna lub rentowa 
W badanym okresie pracownicy nie nabyli prawa do swiadczenia. 



6 

3. W czasie l<ontroli wydano: 
a/ decyzji ustnych: , 
b/ poleceh: . 

Wyl<az(y) decyzji ustnych i/lub poleceh stanowi(y)***' zatsicznik(i) nr do protokotu. 

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono*"' tozsamosc: 

(dane osoby legitymowanej oraz okre6lenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania) 

5. W czasie kontroli petefano / nie pobrano*"' probki surowcow i materiatow uzywanych, 
wytwarzanych lub powstajycych w toku produkcji: 

6. W czasie kontroli udzielono / rwe-tidzielui lo*"' porad: 
- z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy: 3, 
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 5, 

w tynn z zakresu legalnosci zatrudnienia: . 

7. Do protokotu zatycza si? / nie zatycza si?*"' zatycznikow: , stanowiycych sktadowy cz?sc 
protokotu: _ , 

(wyszczegolnienie za^cznikow) 

8. Kontrol? przeprowadzono w obecnosci: 
pracodawca 

9. Protokot sporzydzono w 2 egzemplarzach. 

10. Omowienie dokonanych w protokole poprawek, skreslen i uzupetnieh 

Na tym protokot zakohczono. 

Pacanow, dnia 2012-01-12 ^ 

STARSZY 

mgr Edyta 

INSPt aOR PRACY 

(podpis i piecz?6 inspektora pracy) 

W dniu ...<^'!^^..^?!^...^^.'!^.^r'^otrzymatem jeden egzemplarz protokotu. 

(podpis i piecz^c osoby re^zeM^^ 

Pouczenie: 
1. O realizacji decyzji ustnych i poleceti nalezy z uptywem okreslonych w decyzjach i poleceniach terminow 

powiadomic inspektora pracy (art. 35 ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy). 
2. Podmiotowi kontrolowanemu przystuguje prawo ztozenia wniosku o obj?cie tajemnicy przedsi?biorstwa 

informacji zawartych w protokole kontroli. 
Do protokotu ztozono wniosek / nie ztozono wniosku. *"' 
Wniosek stanowi zatycznik nr do protokotu kontroli. *"' 



3. Podmiotowi l̂ ontrolowanemu przystuguje prawo zgtoszenia, przed podpisaniem protol<otu l<ontroli, 
umotywowanych zastrzezeti do ustaleii zawartycii w protol̂ ole. Zastrzezenia nalezy zgtosic na pî mie w 
terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokotu. Odmowa podpisania protokotu nie stanowi przeszkody 
do zastosowania przez Inspektora pracy stosownych srodkow prawnych. 

Do ustaleh zawartych w protokole zastrzezenia w.Hf^t?)no / nie wniesiono / zostaoa 
wniesione***' do dnia 
Zastrzezenia stanowiyzatycznik nr do protokotu kontroli.***' 

Ustosunkowanie si? inspektora pracy do wniesionych zastrzezeh do protokotu: 

W wyniku uwzgl?dnienia zazalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy 
okolicznosci umozliwiajycych ujawnienie tozsamosci pracownika lub osoby protokot przestuchania 
zostat zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy).***' 

(podpis i pieczqd osoby 
'f^.^^j.irh^j'iAp 
ze/ituj^cej podmiot l<ontrolowany) 

(podpis i pieczqd inspel<tora pracy) 

(miejsce i data podpisania proiokolu) 

" - odpowiednici pozycj? zaznaczyd 
- niepotrzebne skresli6 

[AZ] 


