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PROTOKÓŁ KONTROLI

D

I X I pracodawcy(*)

wydzielonej' j'ednostki organizacYJ'nej':

przedsiębior~y niebędącego
pracodawcą( )

D

D

pracodawcy(*)

D

inne o podmiotu(*)
g

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą(*)

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012r. poz. 404, z późno zm.)
starszy inspektor pracy - Antoni Antonik
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działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsku
przeprowadził kontrolę w:
Urząd Gminy w Somoninie
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Marian Kryszewski - Wójt Gminy
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Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany:
data objęcia stanowiska
kontrolowany: 21.11.2010
Kontrolę przeprowadzono

przez

osobę

lub

powołania

04.12.1972;
organu

reprezentującego

w dniu(ach):
20,26.05.2015

r.

(oznaczenlednl; ..wktÓryciiprzeprowadzonokoniroięT··-······
Liczba: pracujących:

-

43, w tym:

•

na podstawie umów cywilno-prawnych:

•

osób prowadzących jednoosobową

•

cudzoziemców:

•

zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 42, w tym kobiet: 31,
młodocianych: O, niepełnosprawnych: 4,

w kontrolowanym
Data poprzedniej kontroli:

podmiot

1,

działalność gospodarczą:

O,

O,

podmiocie.
25.02.2009

,-_..-.-...... .
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1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej
Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
W wyniku ostatnio przeprowadzonej kontroli inspektor pracy wydał Nakaz nr rej.:03016-K004Nk01/2009 z dnia 26.02.2009 z 3 zarządzeniami nakazowymi, które zostały wykonane. Również 6
wniosków zawartych w Wystąpieniu nr rej.:03016-K004-Ws01/2009 z dnia 26.02.2009r. zostały
zrealizowane.
Ostatnio w dniu 04.08.2011r. została przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach. Decyzje dotyczące warunków pracy nie były wydawane.
Cel kontroli: stosunek pracy, przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych, szkolenia
bhp, profilaktyczne badania lekarskie, ryzyko zawodowe, obiekty i pomieszczenia pracy,
wentylacja,
oświetlenie,
służba bhp,
urządzenia i instalacje energetyczne, składki na
ubezpieczenia wypadkowe.

A. Stosunek pracy.
W okresie ostatnich 3 lat pracodawca rozwiązał stosunek pracy z 3 pracownikami za
wypowiedzeniem przez pracownika oraz z 1 pracownikiem za porozumieniem stron.
Pismem z dnia 02.01.2015r. pracownica
zwróciła się do pracodawcy o zwolnienie z
pracy z dniem 30.03.2015r. w związku z przejściem na emeryturę. Zgodnie z tą datą została
rozwiązania umowa , jednakże za wypowiedzeniem przez pracownika zamiast zgodnie z
jednakową wolą obu stron za porozumieniem stron. Brak potwierdzenia przez w/w pracownicę
odbioru świadectwa pracy.
Z dniem 31.07.2012r. została rozwiązana umowa o pracę zawarta w dniu 23.11.2010r. z
zatrudnioną na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika t.j. podinspektora d s.
księgowości podatkowej z adnotacja o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym
wypowiedzeniem. Umowę o pracę z w/w pracownicą rozwiązano bez pisemnego oświadczenia o
jej rozwiązaniu.
B. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych.
Terminy urlopów wypoczynkowych są uzgadniane z pracownikami.
Za ubiegły rok 2014 nie wykorzystali w całości urlopu wypoczynkowego w
pracownicy:

następujący

Nie jest przestrzegany wymóg udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w 2014r. w taki
sposób, aby co najmniej jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni
kalendarzowych. Dotyczy to m.inn. następujących pracowników:
Na żądanie urlopy wypoczynkowe za rok 2014 zostały udzielone po 1 dniu 3 pracownikom.
Wymiary urlopów wypoczynkowych ustalono prawidłowo.
C. Szkolenia bhp.
Wszyscy pracownicy zostali poddani wymaganym szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy. Pan Wójt oraz zastępca posiadają aktualnie ważne zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierującymi
pracownikami.
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Badania lekarskie.
Wszyscy
pracownicy zostali poddani wymaganym profilaktycznym badaniom lekarskim.
przeciwwskazań zdrowotnych do ich zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach pracy.

Brak

E. Ryzyko zawodowe.
W ocenie ryzyka zawodowego dla pracowników administracyjno-biurowych
pominięto ocenę
wolnej powierzchni w referacie ds. promocji pokój nr 19, w referacie edukacji pokój nr 16 oraz w
księgowości - pokój nr 24. Na jednego pracownika zatrudnionego w tych referatach wolna
powierzchnia jest mniejsza niż 2 metry kwadratowe.
F. Obiekty i pomieszczenia pracy.
Nie oznakowane zejście schodami z sali obrad na korytarz oraz z korytarza świadczeń rodzinnych
na korytarz główny.
G. Wentylacja.
Brak wentylacji w pokoju świadczeń rodzinnych - pokój nr 19A, w pokoju ewidencji ludności pokój nr 1, referacie podatków - pokój nr 13 oraz w referacie zamówień publicznych - pokój nr 12.
Zasłonięta wentylacja w pokoju skarbnika gminy.
H. Oświetlenie.
Brak pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.
I. Urządzenia i instalacje energetyczne.
Ostatnio pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania, wyłączników różnico prądowych oraz
rezystancji izolacji instalacji zostały przeprowadzone 15.06.2012r z ważnością do 15.06.2017r.
Według przeprowadzającego
pomiary stan ochrony przeciwporażeniowej zrealizowanej poprzez
samoczynne wyłączenie zasilania oraz stan izolacji obwodów elektrycznych jest zgodny z
wymaganiami przepisów.

J. Ustalenia dodatkowe.
Pełnienie obowiązków służby bhp pracodawca
powierzył BHP Pomorskie Zakład Usługowo
Szkoleniowy
ul. Łąkowa 34, 83-331 Przyjaźń reprezentowany
przez Bartłomieja Gross.
Nieprawidłowości w wykonywaniu zadań przez służbę bhp nie stwierdzono.
Zanotowano 1 wypadek indywidualny , któremu uległ w dniu 23.12.2013r.
przy
wyciąganiu segregatora z dokumentami z szafy. W wyniku zakleszczenia 5 palca lewej ręki w
otworze segregatora doznał urazu prostownika palca.
Pracodawca za rok 2014 sporządził
na druku ZUS P IWA informację o danych do ustalenia
składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nieprawidłowości w treści informacji nie stwierdzono.

3. W czasie kontroli wydano:
al decyzji ustnych: 2,
bl poleceń: .
Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych illub poleceń stanowi(ąf*}
4. W czasie kontroli spfaW~/nie

załącznik(i) nr 1 do protokołu.

sprawdzano(") tożsamość:

nie sprawdzano.

5. W czasie kontroli poeriłf'l6lnie
pobrano("} próbki surowców
wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobierano.

6. W czasie kontroli udzielono/nie-\;łd~o(··}

porad:

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
z zakresu prawnej ochrony pracy: 2,

i materiałów

używanych,
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7. Do protokołu załącza się/llie-z-ałąGZa się(OO)
załączników:
protokołu:
Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych.
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8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Pani sekretarz Urzędu Gminy -Sabiny Recław-Orewy , inspektora d/s oświaty
Bernardety Szwaba oraz p. starszego specjalisty d/s BHP Bartłomieja Gross.

kadr pani

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień
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(podpis i pieczęć osoby reprezentującej

.

podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach
terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą
przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.
Do protokołu złożono wniosek/nie złożono wniosku. (00)
W-niosek.staRowizałąemtk--flF..... do protekołu kOIItroli...r.

0
)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy
zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania
protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych
środków prawnych.
Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wJ:liesiono/niewniesiono/zostaną wni~e(**)
dG--Q.Rta
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Zastrzeżenia stanow'iązałącznik-Ar:

do protokoł~

Ustosunkowanie

się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:
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zażalenia na postanowienie inspektora pracy
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