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Nr rej. 170089-53-K006-PV21

PROTOKOL KONTROLI

fXlpracoaaw6y.r
f.-] pzedsiebiorcv niebedaceoo T-l .

I loracooawcqcf '" L ]rnnego 
podmrotu"

wydzielonej jednostki organizacyjnej: [--l nracoOawcyct
przedsigbiorcy niebgdqcego
PracodawcE(')

REGON: 00058035100000 NIP: 5992865868

Na podstawie aft. 24 usl. 1 , w zwiqzku z ar1. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2OO7 r. o Paristwowej
lnspekcji Pracy (Dz.U.z2O18 r. poz. 623)

(Vtt sluzbowy oraz imie i

dzialai1qcy w ramach terytorialnej wlaSciwoSci Okrggowego lnspeKoratu pracy Zielonej G6ze
pzeprowadzil kontrolQ w:
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA W GORZOWE WLKP.

(nazwa podmiolu

(adres podmiotu

(ades wydzblonei iednoski podmiotu kontrctowanego) n
Marcin Cyganiak

Lubuski Wojew6dzki lnspektor Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
(nazwa organu reprezentujAcego podmiot kontrclq any)

Data rozpoczgcia dzialalno6ci pzez podmiot kontrolowany: 31. 1 2. 1 999;
data objecia stanowiska przez osobg lub powolania organu reprezentujEcego podmiot
kontrolowany: 1 1.1O.2019
Kontrolq pzeprowadzono w dniu(ach).

Wz e p ow ad z o n o k o ntrol e)

Liczba: pracujqcych: 64, w tym:
. na podstawie um6w cywilno-prawnych: 1,
. os6b prowadzqcych jednoosobowq dzialalnoS6 gospodarczE: O,
. cudzoziemc6w: 0,

. zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 63, w tym kobiet: 42,
mlodocianych: 0, niepelnosprawnych: 5,

w kontrolowanym podmiocie.

Data popzedniej kontroli: 05.05.2014

st. inspeKor pracy- specjalista - Szczepan Przybylak

66.400 GORZOW WIELKOPOLSKI, UL. ZIELENIECKA 11

2,3,19.O3.2021 r.
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'1 . W czasie kontroli sprawdzono realizacjg uprzednich decyzji i wystqpieh organow Panstwowej
lnspekcji Pracy oraz wniosk6w, zalece6 i decyzji organ6w kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano

2. W czasie kontroli stwierdzono, co nastQpuje:

Zakres kontroli:

2.1 Przestrzeganie zasad r6wnego traktowania w zatrudnieniu w odniesieniu do
wynagrodzenie za pracg
2.2. Urlopy wypoczynkowe 2019r. i 2020r.

2.1 Przestrzeganie zasad r6wnego traKowania w zatrudnieniu w odniesieniu do
wynagrodzenie za pracq

W ramach prowadzonych czynnosci kontrolnych dokonano analizy wysokoSci wynagrodzenia
poszczeg6lnych pracownik6w.

Z analizy wynika, 2e pracownicy majq ustalonE wysoko6c wynagrodzenia zasadniczego na
podstawie miqdzy innymi rozpozqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 29.01.2016 r. w sprawie
okreSlenia stanowisk urzgdniczych, wymaganych tcwalifikacji zawodowych, stopni sluZbowych
urzqdnik6w stuzby cywilne.i (Dz. U. z 2018 r. poz. 807 ze zmianami z 2O2O r. poz. 146),

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracownik6w niebgdqcych czlonkami korpusu slu2by cpvilnej (Dz.U. Nr 27 poz. 134 ze zmianami
oraz z 2020 t. poz. 207 5\

Nie stwierdzono 2adnego pzypadku ustalenia wynagrodzenia zar6wno ponizej, jak i powyzej

wartosci okreSlonych dla poszczeg6lnej kategorii, do kt6rej zalic,zono danego pracownika biorqc
pod uwagg jego kwalifikacje np..

- placa zasadnicza oraz
zgodniez kategoriqzaszeregowania

- placa zasadnic.za oraz
zgodniez kategoriqzaszeregowania

- placa zasadnicz,a oraz
zgodniez kategoriqzaszeregowania

placa zasadnicza oraz
stala zgodnie z kategonq zaszeregowania 

flaca zasadnicza
placa zasadnicza

premia

stala

. stala

Na przestrzeni ostatni tzech lat dokonywane byly zmiany wynagrodzeh zasadniczych

Wojew6dzkiego lnspeKora Marcina Cyganiaka:

a)w 2021 r.:

> (zatrudnienie poza korpusem) podwyzka - wyr6wnanie

wynagrodzenia zasadniczego do najni2szej krajowej
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> (zatrudnienie poza korpusem) podwy2ka - wyr6wnanie

wynagrodzenia zasadniczego do najni2szej krajowej

> podwyzka brutto przy zawarciu umowy na czas

nieokreSlony (obecnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi:

> podwy2ka brutto przy zawarciu umowy na czas

nieokreSlony (obecnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi:

nieokreSlony (obecnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi:

> Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego dla przeniesionego na podstawie art. 64

ustawyzdnia2llistopada2008r.oslu2biecywilnejpracownika(D2.U.2020'
Poz. 265 i 285):

b)w 2020 r.

F ustarenie wynasrodzenia zasadni-: rx:If=":: do pracy * 

IoT]"o=",,

) Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego pzy przyiqciu do pracy w WIORiN:

wynagrodzenie zasadnicze: waloryzacii

) Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego przy przy.lgciu do pracy w WIORiN:

r wynagrodzenie zasadnicze: po waloryzacji

) Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego przy przyjgciu do pracy w WOR|N:

wynagrodzenie zasadnicze: Po waloryzacji

- zatrudnienie

) Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego przy przyjqciu do pracy w WORiN:

wynagrodzenie zasadnicze: - zatrudnienie

) Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego pzy przyjgciu do prary w WORiN:

. wYnagrodzenie zasadnicze:

> Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego przy przyjgciu do pracy w WORiN:

wynagrodzenie zasadnicze:

) Przyznanie wynagrodzenia dla

) Pzyznanie wynagrodzenia dla

c)w 2019 r.:

> podwyzka brutto pzy zawarciu umowy na czas

nieokreSlony . - zatrudnienie
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w dniu 6 lutego 2O19 r. wszystkim pracownik6w wloRiN w Gorzowie wkp. zostala ptzyznana

waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego z wyr6wnaniem od 1 Stycznia 2019r. Dodatkowo od '1

lipca 2019 r. zostaly ptzyznane podwy2ki wynagrodzenia zasadniczego ,,tzw. 500,00 zl dla

ka2dego urzednika".

Zgodnie z $ 27 ust.1 regulaminu pracy termin wyplaty wynagrodzenia ustalono do 28 dnia

miesiqca, za kl6ry przysluguje. Nie stwierdzono vvyptaty w terminie p6zniejszym niz okreSlony w
regulaminie.

2.2. Urlopy wypoczynkowe 2019r. i 2020r.

W wyniku przeprowadzonych czynno6ci kontrolnych ustalono, 2e pracodawca poprawnie ustala
prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego poszczeg6lnych pracownik6w w tym zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepelnosprawnoSci.

Urlopy wypoczynkowe nie sq udzielane pracownikom w pelnym wymiarze w roku, w kt6rym nabyli

do niego prawo. Na dzien 01.1O.2O21r. do urlopu zaleglego za 2020r. mieli prawo np.:

za 26 dni
26 dni
26 dni

Wy2ej wymienieni pracownicy w 202Ot. nie korzystali z urlop6w zwiqzanych z rodzicielstwem,
urlopu wychowawczego, nie byli dlugotrwale nieobecni w pracy z powodu choroby czy

odosobnienia w vviAzku z choroba zaka2nq, a la%e nie sk{adali wniosku umotywowanego
wa2nymi pzyczynami o przesunigcie terminu wykozystanie urlopu. Nie wystqpily tez zadne
szczeg6lne potzeby pracodawcy ( udokumentowane), w ramach K6rych nieobecnosi ww.

spowodowalaby powazne zakl6cenia toku pracy.

Urlopy zalegle 2a2019r. zostaly udzielone pracownikom do kofica wrzeSnia 2020r.

3. W czasie kontroli wYdano:
al decyli ustnYch: ,

b/ poleceri:
Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub poleceri rlefrowi(do zalqcznik(i) nr do protokolu.

4. W czasie kontroli sprzrydzono/nie sprawdzano(1 to2samoS6:

llenie easu, miejsca i ptzqmy legitymowania)

5. W czasie kontroli pqbriaDo/nie pobrano('1 pr6bki surowc6w i material6w uzwanych,
wytwarzanych lub powstajEcych w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/n'" ,6ri"1ons(-.) porad:
- z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy: ,

- z zakresu prawnej ochrony Pracy: ,

w tym z zakresu legalnoSci zatrudnienia:

7. Do protokolu z@1-giglnie zalqcza siqt-) zalqcznik6w:
protokolu:

, stanowiEcych skladowq czg56
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(wyszczegol nie ni e z alqcz n i k6w)

8. Kontrolq przeprowadzono w obecnoSci:

M.Jaszcza - glowny spec. ds. kadr

9. Protokol spozqdzono w 2 egzemplarzach.

10. Om6wienie dokonanych w protokole popralg kreSleh iuzupelnier'r

Na tym protokol zakoficzono.

Gorzow Wlkp., dnia 26.03.2021

W dniu 29.O3.2O2 jeden egzemplarz protokolu.

Lubuski
Ochi'

(podpis ipiee,gC l;;;ti;;;;;;;;;;;;

Pouczenie:
1. O realizacji decyzji ustnych i polecefi nale2y z uptywem okreSlonych w decyzjach i poleceniach

termin6w powiadomi6 inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Pafistwowej lnspekcji Pracy).

Podmiotowi kontrolowanemu przysluguje prawo zlo2enia wniosku o objqcie tajemnicq
przedsiqbi orstwa i nformacj i zawartych w protokole kontrol i.

Do protokolu zlozono wniosek/nie zlo2ono wniosku. r.)
Wniosek stanowi zalqcznik nr..... do protokotu kontroli. (')

Podmiotowi kontrolowanemu przysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu
kontroli, umotywowanych zastrze2efi do ustaleri zawartych w protokole. Zastrze2enia nale2y
zglosi6 na pi5mie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokotu. Odmowa podpisania
protokolu nie stanowi pzeszkody do zastosowania pzez inspektora pracy stosownych
Srodkow prawnych.

Do ustalen zawartych w protokole zastrzezeni-a-rrniesiono/nie wniesiono/zost6fiQtniesione(**)
do dnia
Zastrze2enia stanowiq zalqcznik nr ..... do protokolu kontroli. (**)

2.

3.

evrOdzki lnsPektot
slirr i Nasiennifiwa
zowie WlkP

n el,ganiaft

Ustosunkowanie siq inspektora pracy do zastrze2efi do protokolu :
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W wyniku uwzglqdnienia zaaalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnlcy
okolitznoSci umozliwiajqcych ujawnienie to2samo6ci pracownika lub osoby protokol przesluchania

zostal zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2OOT r. oPafistwowej lnspekcji

PracY).(*"1

(Jchrontr

(podpis i pieczqd

o - odpowiedniq pozycjq zaznaczyt
(a - niepotzebne skreSliC

tSP]

podmiot kontrclowany)

(podpis i pieczqd inspektora pracy)
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