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wydzielonej jednostki organizacyjnej:

I

przedsiqbiorcy niebgdqcego
PracodawcA(')

lpracodawcy(')

REGON:00054168700000

/

NIP: 1180134316

Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwiqzku z a'1.. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2OO7 t. o Panstwowej
lnspekcji Pracy (Dz. U. 22018 r. poz. 623)

Starszy inspektor pracy . Tomasz Lodzifski
Inspektor pracy - Zaneta Sliwif ska
(Atul slu2bowy oraz imi? i nazwisko inspektora pracy)

dzialalqcy w ramach terytorialnej wla3ciwoSci Okrggowego Inspektoratu Pracy
pzeprowadzil kontrole w:
URZAD MIEJSKI W LOMIANKACH
(n azw a

podmiolu kontrolow anega)

05-092 LOMIANKI, UL. WARSZAWSKA 1I5
lidie

s

Sd n iotu

*ontrotow anegol

(nazwa wydzielonej jealnostki podmiotu kontrolowanego)t")

(adres wydziolonej jednostki podmiotu kontrclowanego)(

)

Malgorzata 2ebrowska - Piotrak
(imie i nazwisko osoby reprczentujqcej podmiot kontrolowany)

Burmistrz
(nazwa otganu reprezentujecego podmiot kontrolowany) c1

Data rozpoczecia dzialalnosci pzez podmiot konlrolowany: 01.01. 1 989;

data objQcia stanowiska przez osobQ lub powolania organu reprezentujqcego

podmiot

kontrolowany: 26.1 1.2018
Kontrole przeprowadzono w dniu(ach):

24,28,29.05, 1 0,1 7,1 8.07 .2019

r.

(oznaczenie dni, w ktdrych przeprcwadzono kontrcle)

Liczba:pracujqcych: 147, w tym:
na podstawie um6w cywilno-prawnych: 20,
os6b prowadzqcych jednoosobowa dzialalnosc gospodarcze: 0,
cudzoziemc6w: 0,
zatrudnionych w ramach stosunku Wacy: 127, w tym kobiet: 87,
mlodocianych: 0, niepelnosprawnych: 4,
w kontrolowanym podmiocie.
Data poprzedniej kontroli: 04.03.2019
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1. W czasie kontroli sprawdzono realizacjg upzednich decyzji iwystqpiei organ6w Paistwowej
Inspekcji Pracy oraz wniosk6w, zalecei i decyzji organ6w kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
W wyniku ostatniej kontroli nr rej 15468-5317-K045-PU14 nie wydano Srodk6w prawnych.
2. W czasie kontroli stwierdzono, co nastqpuje:

Kontrolq w zakresie przestrzegania przepis6w dotyczqcych organizacji stanowisk pracy w
pomieszczeniach pracy zlokalizowanych w budynku pzy ul. Warszawskiej 71 w Lomiankach
przeprowadzil podczas czynnoSci kontrolnych przeprowadzif starszy inspektor pracy Piotr Turowski
oraz starszy inspektor pracy PaweN Karnicki w 08.2013r. nr kontroli 15388-53101-K031113 a takze
w'12.2014r.nrrej 15468-5317-K045-PV14starszyinspektorpracyPiotrTurowski.

W trakcie kontroli inspektotzy ptacy powiadomili dzialaj4ce na terenie Urzgdu dwie Organizacje
Zwiqzkowe: Niezalezny Samorzqdny ZwiAzek Zawodowy Pracownik6w Samorzqdowych oraz
NSZZ Solidarnosc Mazowsze o przeprowadzonej kontroli. W dniu 24.05.2019r. inspektorzy pracy
spotkali sie z przewodniczqcymi zwiqzk6w zawodowych i poinformowali o tematyce kontroli.

kontrolnych ustalono, Ze na terenie Uzqdu Miejskiego w Lomiankach
obowiqzuje Zarzqdzenie nr RKA.0050.198.2015 Burmistza Lomianek z dnia 24 grudnia 2015r. w
Uzedzie Miejskim w
sprawie wprowadzenia Wewngtrznej Polityki Antymobbingowej
podpisaniat1.24.12.2Q15r.
2ycie
z
dniem
Zaz4dzenie
weszlo
w
Lomiankach.
W dokumencie wskazano m.in Pracodawca nie akceptuje mobbingu, ani 2adnych innych form
pnemocy psychicznej [...]. Zobowiqzuje siq Pracownikdw do niepodejmowania dzialah noszqcych
cechy mobbingu i przeciwdzialania jego stosowaniu pnez inne osoby w Urzgdzie.
W przedmiotowym dokumencie wskazano m.in. procedury antymobbingowe obowiqzujqce w
radzie stwierdzenia przez pracownika dziala6, kt6re uzna za dzialania mobbingowe w stosunku do
swojej osoby.
W tre5ci przedmiotowego zatzEdzenia wskazano m.in. i2 pracownik ma obowiqzek zlozyd
oswiadczenie o zapoznaniu siQ z WPA, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zazAdzenia.
W odniesieniu do powy2szego, na podstawie wybranych akt osobowych pracownik6w Uzgdu
stwierdzono:

W toku czynno6ci

w

- zatrudniony od dnia 01.08.2007r., aktualnie zatrudniony w ramach umowy o
pracg zawartei w dniu 31.10.2007r. na czas nieokreSlonv w pelnym wymiarze czasu pracy na
za wynagrodzeniem okreSlonym na
placa
tt.
na
zasaonicza
425Q,0021
dodatek stazowy 510,0021,
kwotg ustafonq z dniem 15.11.2O1
dodatek funkcyjny 1 320,0021.

stanowisku

Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje sig o3wiadczenie o zapoznaniu z Wewngtznq
Politykq Antymobbingowq w Urzgdzie Miejskim w t-omiankach z dniem 29.12.2015t.

zatrudniony od dnia 05.03.2018r., aktualnie zatrudniony w ramach umowy
o praca zawartej w dniu 31.10.2018r. na czas nieokre6lony w pelnym wymiarze czasu pracy na
stanowisku robotnik gospodarczy za wynagrodzeniem okreSlonym na kwotg ustalonq z dniem
31 .10.201 8r. na olaca zasadnicza 255021.

-

Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje siq oswiadczenie o zapoznaniu z Wewnetznq
Politykq Antymobbingowq w Urzqdzie Mie,iskim w Lomiankach z dniem 05.03.2018r.

-

zatrudniona od dnia 31.08.1992r., aktualnie zatrudniona w ramach umowy

o prace zawartej w dniu 26.08.1992r. na czas nieokre5lonv w pelnym wymiarze czasu pracy na
za wynagrodzeniem
stanowisku
okreSfonym na kwote ustalona z dnrem 24.o7.2o18r. na: placa zasadntcza 400021 dodatek
funkcyjny 880,0021 dodatek stazowy 800,002.l

.

Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje sie oswiadczenie o zapoznaniu z Wewnetznq
Politykq Antymobbingowq w Uzgdzie Miejskim w t-omiankach z dniem 29.12.2015r.

-

zatrudniona od dnia 27 .03.2017r., aktualnie zatrudniona w ramach umowy o
prace zawartej w dniu 21 .089.2017r. na czas nieokreslony w pelnym wymiaze czasu pracy na
,
stanowisku
w za wynagrodzeniem okre6lonym na
kwotg ustalonq z dniem 05.11,2018r. na: placa zasadnicza 4950,0021 dodatek funkcyjny 990,002i
dodatek stazowy 396,0021.
Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje sig oswiadczenie o zapoznaniu z WewngtznE
Politykq Antymobbingowq w Uzqdzie Miejskim w t-omiankach z dniem 27 .03.2017r.

-

zatrudniony od dnia 02.05.2016r., aktualnie zatrudniony w ramach umowy
na
stanowisku robotnik
za
placa
wynagrodzeniem okre5lonym na kwote ustalonq z dnrem 25.04.2018 r. na
zasadnicza
2400,00 zl oraz dodatek sta2owy 432,0O21 .

o praca zawartej w dniu 20.12.2016r. na czas nieokreslony w pelnvm wymiarze czasu oracy

gospodarczy

Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje sie oswiadczenie o zapoznaniu z Wewnetrzne
Polityka Antymobbingowq w Uzqdzie Miejskim w Lomiankach z dniem 02.05.2016r.

- zatrudniona od dnia 01.10.2007r., aktualnie zatrudniona w ramach umowy o

w dniu

.12.2007r. na czas nieokreslony w pelnym wymiaze czasu pracy na
w za wynagrodzeniem okreslonym na kwotg ustalonq z
dniem 19.04.2018r. na: placa zasadnicza 430021 dodatek funkcyjny 630,0021 dodatek sta2owy
pracq zawartej

stanowisku

21

731,002tt.

Ponadto w aktach osobowych pracownika znajduje sig o6wiadczenie o zapoznaniu z Wewngtrznq
Politykq Antymobbingowq w Urzedzie Miejskim w Lomiankach z dniem 29.12.2015 r.
Czas oracv os6b niepelnosprawnvch:
Kontrolq w zakresie pzestzegania pzepis6w prawa pracy dotyczqcych os6b niepelnosprawnych
poddano ewidencjq czasu pracy za miesiqce mazec-kwieciei 2019r. wybranych pracownik6w:

zatrudniona w ramach umowy o prace od dnia 01.01.'1987r. zawartej na czas
nieokreslony, aktualnie w pelnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

-

W aktach 'osobowych pracownicy znajduje sig m.in. ozeczenie o niepelnosprawno5ci z dnia
20.1 0.2009r. stwierdzajqce umiarkowany stopie6 niepelnosprawnoSci. Ustalony stopiei
niepelnosprawno6ci wskazano od dnia 03.06.2004r. Ozeczenie
wvdane na stale.

o

niepelnosprawno6ci zostalo

- aktualnie zatrudniona w ramach umowy o pracq zawartej na czas nieokre6lony
od 01 .07 .2011r. w wymiarze
na stanowisku

-

W aktach osobowych pracownicy znajduje sig m.in. ozeczenie o niepelnosprawnoSci z dnia
07.10.201Or. stwierdzajqce umiarkowany stopiefi niepelnosprawnoSci. Ustalony stopien
niepelnosprawnoSci wskazano od dnia 20.09.201Or. Orzeczenie zostalo wydane na stale.

- aktualnie zatrudniona w ramach umowy o pracg zawartej w dniu 02.07.1984r.
na czas nieokre5lony w pelnym wymiaze czasu pracy na stanowisku
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W aktach osobowych pracownicy znajduje sig m.in. orzeczenie o niepelnosprawnosci z dnia
29.03.2019r. stwierdzajqce umiarkowany stopieri niepefnosprawno5ci. Ustalony stopieh
niepefnosprawnosci wsKazano od dnia 17.09.2009r. Orzeczenie zostalo wydane z datq do dnia
15.02.2022t.

Na podstawie okazanvch w toku czvnno6ci kontrolnych akt osobowych pracownikdw:
za okres marzec

-

kwieciefi 2019r. stwierdzono, 2e:

I

-

pracowala od poniedzialku do piqtku w wymiaze godzin dziennie. Sobota
oraz niedziela byly w analizowanym okresie dla pracownicy dniami wolnymi od pracy. Nie
stwierdzono godzin nadliczbowych oraz pracy w porze nocnej.
W aktach osobowych pracownika
, znajdujq siQ m.in. pismo z dnia 26.03.2018r. o
pracowai
w
normalnym
czasie pracy tj. 8 godzin dziennie oraz w
z
na
fakt,
2e
chcQ
tresci: uwagi
zwiqzku ze zbli2alqcym sig terminem badai okresowych, na podstawie art. 16 ust. I pkt 2 ustawy
o rehabilitacji zawodowej spolecznej os6b niepelnosprawnych, chcg z tego tytulu zostad
pzebadana pzez lekarza medycyny pracy. Ponadto okazano skierowanie na badania lekarskie z
umiarkowanym stopniem
kt6rych wskazano mi.in.: Osoba
dnia 26.03.0218r.
niepelnosprawnoSci - wyraza zgodg na prace po 8 godzin dziennie a takze orzeczenie lekarskie z
dnia 05.04.2018r. wystawione na podstawie skierowana na badania lekarskie z dnia 26.04.2018r.
, z data
wobec braku pzeciwwskazafi do pracy na stanowisku
kolejnego badania okresowego wskazanq na dziei 05.O4.2Q22r.

i

z

w

-

pracowala od poniedzialku do piqtku w wymiarze 3,5 godzin dziennie. Sobota
w analizowanym okresie dla pracownicy dniami wolnymi od pracy. Nie
stwierdzono qodzin nadliczbowych oraz pracy w porze nocnej.
- pracowala od poniedzialku do piqtku w wymiaze 7 godzin dziennie. Sobota oraz
niedziela byly w analizowanym okresie dla pracownicy dniami wolnymi od pracy. Nie stwierdzono
godzin nadliczbowych oraz pracy w porze nocnej.

oraz niedziela byly

Rozwiazanie stosunku pracv:

- w aktach osobowych pracownika znajduje sig rozwiqzanie umowy o pracQ
r. z zachowaniem 1 miesigcznego okresu wypowiedzenia, kt6ry uptynie

z dnia 07.06.2019
31.07.2019 r. Przyczynq

wypowiedzenia wskazano likwidacja stanowiska pracy . Ja ko kryterium
doboru wskazano sta2 pracy pracownika w Uzgdzie Miejskim w Lomiankach. W przedstawionym
wypowiedzeniu pracodawca pouczyl pracownika, i2 w terminie 21 dni od dnia otrzymania
wypowiedzenia pzysluguje mu prawo wniesienia odwolania do Sqdu Rejonowego dla Warszawy
Zoliborza, wydzial pracy w Warszawie przy ul. Kocjana 3 .

W

okresie wypowiedzenia od dnia '10.06.2019

r. do dnia

24.06.2019 pracodawca udzielil
pracownikowi 8 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2019 r. oraz zwolnienia na poszukiwaniu pracy
w wymiarze 2 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ponadto pracownik w
okresie wypowiedzenia tj. od dnia 25.06.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. zwolnil w/w z obowiqzku
Swiadczenia pracy z zachowania prawa do wynagrodzenia.
W trakcie kontroli ustalono, Ze pracodawca zawiadomil pismem z dniu 24.01.2019 r. Niezale2ny
Samorzqdowy Zwiqzek Zawodowy Pracownik6w Samorzqdowych z siedzibq w t-omiankach przy
ul. Warszawskiej 115 w zwiqzku z zamiarem rozwiazania umowv o prace z
zetrudnionego na stanowisku
Przyczyn4 niniejszego wypowiedzenia jest likwidacja stanowrsKa
pracy. Pracodawca podjql decyzjq o powrocie do pierwotnego stanu zatrudnienia do obslugi
GPSZOK tj. jednego etatu. Jako kryterium doboru wskazano staz pracy pracownika w Urzedzie
Miejskim w Lomiankach. W zwiqzku z powy2szym pracodawca poprosil ww. zwiqzek zawodowy o
zajecie stanowiska w terminie 5 dni od dnia otzymania pisma,

w4

5

W zwiqzku z ww. zapytaniem

Niezale2ny Samozqdowy Zwiqzek Zawodowy Pracownik6w
Samorzqdowych pismem z dnia 25.01.2017 odpowiedzial pracodawcv. iz negatywnie opiniuje
zamtat tozwtqzanra umowy o prace z
W ocenie Zwiqzku
wskazana ptzyczyna w postaci likwidacji stanowiska praoy jest pozorna. Ponadto w cenie Zwiqzku
zastosowanie jednego kMerium w postaci ,, stazu pracy" jest niewystarczajace do podjecia decyzji
o zwolnieniu ww. i wskazuje na fikcyjno66 postgpowania Pracodawcy - majqc na celu jedynie
uzasadniae rozwiazanie umowy o pracQ.

pzewodniczqca Niezale2nych Samozqdowych Zwiqzkow
Ustalono, 2e
Zawodowych Pracownik6w Samozqdowych pismem z dnia'14.02.3019 r, skierowanym do Pani
Malqozaty Zebrowskiej- Piotrak Burmistrz t-omianek poinformowala, i2
od dnia '14.02.2019 r. sq upowa2nieniu do reprezentowania organrzacji
zwiqzkowej wobec pracodawcy Urzgdu Miejskiego w t-omiankach. W przedstawionym piSmie
poinformowano r6wnie2, i2 od dnia 14.02.2019 r. w/w osoby oraz Pzewodniczqcy objete sq
szczeg6lnq ochronq na okres 5 lat.
Ponadto ustalono na podstawie karty ewidencji czasu pracy, 2e
od dnia
25.01.2019 r. pzebywaf na zwolnieniu lekarskim tj. do dnia 31 .05.2019 r. W okresie od dnia 0306.2019 pracownik przebywal na urlopie wypoczynkowym.

W trakcie postQpowania kontrolnego przedstawiono inspektorowi pracy opinie prawna z dnia

Prawneqo

16.07.2019 r. Radcy
w zwiqzku z wypowiedzeniem umowy
o prace pracownika
W ocenie w/w zawiadomienie dokonane 14.02.2019 r. przez pzewodniczqcq NSZZ Pracownik6w

Samozqdowych dotyczqcych szczeg6lnej ochrony powyzszego pracownika

w

zwiqzku z

upowa2nieniem do reprezentowania organizacji zwiqzkowej wobec pracodawcy stanowi nadu2ycie
Prawa, o kt6rym mowa w art. 8 Kp.
Analogiczny poglqd wyrazil Sqd Najwy2szy w uzasadnieniu wyrok z dnia 16 kwietnia 2003 r.
syg. AK I PK 111102, w ktorym stwierdzil, Ze domaganie sig, w oparciu o wyb6r do organu
zakladowej organizacji zwiqzkowej, dokonany w celu uniemo2liwienia pracodawcy dorgczenia
znanej pracownikowi od dtuzszego czasu decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy z powodu z
powodu redukcji zatrudnienia u pracodawcy, szczeg6lnie ochrony trwalosci stosunku pracy jest
sprzeczne
spoleczno- gospodarczym pzeznaczeniem tego prawa. Stan faktyczny
przedstawiony w uzasadnieniu wskazanego W2ej orzeczenia byl analogiczny do przypadku
,a mianowicie pracownik, kt6ry nigdy wczesnie nie byl aktywnym
dzialaczem zwiqzkowym zostal wybrany
sklad organu organizacji zwiqzkowej przed
doreczeniem o5wiadczenia pracodawcy o wypowiedzenia umowy o prace w skutek likwidacji
stanowiska pracy. O zamiezeniu rozwiqzaniu stosunku Vacy ptzez pracodawcQ pracownik byl
upzedzony, gdy2 pracodawca zawiadomil o swoim zamiaze zwiazek zawodowy jeszcze pzed
rozpoczgciem zwolnienia lekarskiego. W hakcie niezdolnosci do pracy pracownik zostal wybrany w
sklad organu zakfadowej organizacji zwiqzkowej .

ze

w

Ponadto ustafono, 2e ni2ej wymienieni pracownicy zostali przeniesieni w zwiqzku z reorganizacjq
Uzgdu Miejskiego w Lomiankach wynikajqce z zarzqdzenia RKA.0050.42.2019 Burmistrza
tomianek
dnia 28.02.2019
sprawie wprowadzenia dostosowania regulaminu
organizacyjnego oraz likwidacjq dotychczas zajmowanych stanowisk pracy.

z

r. w

a,
a

Ponadto ustalono, 2e
zostal przeniesiony do innego wydzialu
lqcznie ze zmianq zakresu obowiqzku na mocy porozumienia zmieniajqcego. Nadto ustalono,
pozostal na dotychczasowym stanowisku po reorganizacji zmianie
ze
ulegla jedynie nazwa wydzialu.
, zostala oddelegowana pismem z dnia
07.05.2019r. do prac zwiqzanych z gospodarkq odpadami na czas od dnia 08.05.2019r. do dnia
07.08,2019r. zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samozEdowych.
3. W czasie kontroli wydano:

Irltp

t

6

al decyzli uslnych:",
b/ oolece6: . '
Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych i/lub polecen stanowi(q)(") zalqcznik(i)

nr

do protokolu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano(") tozsamo5c:
(aene osooytediyiiii;eii'i;; 6itdai;;b

5. W czasie kontroli

Ci;iu. niiiiii i iii&iiiiCdtvmbwaiii)

pobrano/nie pobranot") pr6bki surowc6w

i

material6w u2ywanych,

wytwarzanych lub powstajqcych w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/nigrdzl€lonot") oorad:
z zakresu bezpieczeistwa i higieny pracy: 6,

-

z zakresu prawnej ochrony p'acy:. 2,
wtym z zakresu legalno$ci zatrudnienia: 1.

7. Do protokolu zalqcza siq/nie zalqcza sie(") zalqcznik6w:
protokolu:

,jt '\,t

q

rr1

.-.- r\t,

-

-

,

stanowiqcych skladowq czq56

iryszczeq6iii6i;iC)aacznii<ow)

L

Kontrolg przeprowadzono w obecno5ci:
Malgorzata Zebrowska - Piotrak

9. Protok6t spozqdzono

w

2 egzemplarzach.

ll STlUllilY:::::*::::::::::::T-:::T::::::::::llill
Na tym protokol zakohczono.

Warszawa, dnia 18.07.2019
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W dniu 18.07.201

I

otrzymalem jeden egzemplarz protokolu.

Pouczenie:
1. O realizacji decyzji ustnych i polecefi nalezy z uplywem okre6lonych w decyzjach i poleceniach
termin6w powiadomi6 inspektora pracy (art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Paistwowej Inspekcji Pracy).

V

I

2.

Podmiotowi kontrolowanemu paysluguje prawo zlozenia wniosku
pzedsiebiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

o

objqcie tajemnicq

Do protokolu zlo2ono wnleseUnie zlo2ono wniosku. (")

Wniosek stanowi zalacznik nr..l.. do protokolu kontroli. (")

3.

Podmiotowi konlrolowanemu pzysluguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu
kontrofi, umotywowanych zastzezen do ustalen zawartych w protokole. Zastzezenia nalezy
zglosi6 na pi5mie w terminie 7 dni od dnia paedstawienia protokolu. Odmowa podpisania
protokofu nie stanowi pzeszkody do zastosowania pnez inspektora pracy stosownych
6rodk6w prawnych.
Do ustaleh zawartych w protokole zastrze2enia wniesiono/nie wniesiono/zostanq wniesione(**)
do dnia ......................
Zastzezenia stanowia zalqcznik nr :.... do protokolu kontroli.(**t

*:::::::: ::: :::::* ::::t :: ::::'l-":t::,::::::::: :: i:::::::::
W wyniku uwzglgdnienia zazalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy
okolicznoSci umo2liwiajqcych ujawnienie to2samoSci pracownika lub osoby protok6t pzesluchania
zostal zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2OO7 r. o Paistwowej Inspekcji
PracY).(**)

/l/k6*ffi;'/:l*k

(podpis i pieazee osoby rewzentujqcej Ndmiot konttolowany)
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