',rrttlcn&

Lgqp;i",

dnia 24.o6.2oi 3

r.

L"drri

Nr rei.'14100-5317-K037-Ws01/13

(r./
l\\,

zAKtAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SPoLKA Z OGRANICZONA
oDPOWTEDZIALNOSGIA
UL, MAKSYMILIANA GOLISZA 1O
71-682 SZCZECIN

wYsrAPrENlE
Na podstawie art. 1 1 pkt

8,

z arl. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
z 2012r. poz.404) po pzeprowadzeniu kontroli w dniu(ach):

w zwiqzku

o Pahstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.
1 1 .21 .24 .06 .2013 | .

wnosze o:

1.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownik6w w zakresie okreSlonym w przepisach prawa
lEcznie z rozliczaniem czasu pracy w czteromiesigcznym okresle rozliczeniowym pzyjetym w
regulaminie pracy.
Podstawa ptawna:
Art. 149 1 ustawy z dnia 26 czetwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz.94 ze
zmianami oraz 22012 r. poz.908),
$ 8 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r- w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawc6w dokumentacji w sprawach zwiqzanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz.286 ze zmianami otaz
z2009r. Dz.U. Nr 115,po2.971),

-

2.

Stosowanie czteromiesigcznego okresu rozliczeniowego

do

rozliczania czasu pracy

pracownik6w zgodnie z przyjetym w regulaminie pracy zapisem.

Podstawa prawna:
- art. 150Slustawyzdnia26czet\Nca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz.94 ze
zmianami orazz2012 r. poz- 908),

-

$9 regulaminu

pracy,

3. Udzielanie pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie niedzleli wolnej od pracy.
Podstawa prawna:
- arl. 15112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz' 94 ze
zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),

4.

Pracowanie pracy pracownik6w w ten spos6b aby pracownicy wykonujqcy prace w niedziele
mogf i korzysta6 co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.
Podstawa prawna:
art. 15112 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr2'1, poz.94 ze
zmianami oraz z 2012 r. poz. 908),

-

Pouczenie:
O terminie i sposobie wykonania ujgtych w wystqpieniu wniosk6w nale2y zawiadomi6 inspektora
pracy kierujqcego niniejsze wystqpienie w terminie 30 dni od dnia otzymania wystqpienia (art.36
ust. 2 ustawy o Pafistwowej Inspekcji Pracy).
S

tars4ylaspektor pracv

LQmttw"

mtr Wqciech llasowski
(podpls i pieczei inspefto'E

pncy)

fut'^
Woc
Nr rei.'141 00-53'17-K037-PV13

[X

I

p,acoda*cy(''

PROTOKOT KONTROLI
l iorzedsiebiorcv nief
L

wydzielonej jednostki organizacyjnej:

|

l

beoeceio pracodawcq(')
|

|

i.
lrnneso

poomrolu"

pzedsigbiorcy

pracodawcy(')

ryS

bedacego pracodawca' '

NIP: 8512624854

REGON: 81193143000000

Na podstawie art. 24 ust. 1, w zwiqzku z aft. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 20Q7 r. o Pafistwowej
lnspekcji Pracy (Dz.U. 22012r. poz.404)

Starszy lnspektor Pracy - Wojciech Wesowski
(tytul slutbowy oraz imie i nazwisko inspektora pracy)

dzial4ecy w ramach terytorialnej wlaSciwo6ci Okrggowego Inspektoratu Pracy Szczecinie

pzeprowadzllro:lT#ooo",anow
I KANALTZA.JT spoLKA z oGRANrczoNA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
(n azwa pgd m i ot u ko nt rol ow a nego)

(a d 16 s p od m i ot u ko nto lowa

j e d no st ki Wd m iotu

n e go )

ko n tol owa ne go )

(imie i nazwisko osoby reprczentujqcej podmiot kontolowany)

kierownik administracyjno organizacyjny
lnazwa orgiii ipizantuiqcego podmiot koniaowany)n
Data rozpoczgcia dzialalno6ci przez podmiot kontrolowany: 27 .'12.1999;

data objecia stanowiska przez osobq lub powolania organu reprezentujEcego

podmiot

kontrolowany: 02.1 1.2O1 1
Kontrolq przeprowadzono w dniu(ach):
11.21.24.06.2013
(oznaczenie dni. w kt6ryctr

r.

pzeprbwlolono iontrote)

Liczba:pracujqcych: 734, w tym:
pracujqcych na podstawie um6w cywilno-prawnych: 1 ,
podmiot6w samozatrudniajqcych sig: 0,
cudzoziemc6w: 0,
zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 733, w tym kobiet: 186, mNodocianych: 0,
niepefnosprawnych: 5,
w kontrolowanym podmiocie.
Data popzedniej kontroli: 26.03.20'l3

z
1. W czasie kontroli sprawdzono realizacjq uprzednich decyzji iwystA)iefi organ6w Paistwowej
pracy:
lnspekcji Pracy oraz wniosk6w, zalecerl i i6cyz;i organ6w kontroli i nadzoru nad warunkami
nie'spriwdzano z uwagi na inny zakres kontroli (techniczne bezpieczenstwo pracy)'
2. W czasie kontroli stwierdzono, co nastepuje:

Kontrole objQto niekt6re zagadnienia dotyczqce prawnej ochrony pracy w zakresie:
- czasu pracy
- wyfi acania wynagrodzeh

Postgpowaniem kontrolnym objgto okres ostatniego zamknietego okresu rozliczeniowego czasu
pracy tj. od 01 .01 .2013 do 30.04.201 3 r.
Pracodawca zaprowadzil ksiezke kontroli.
W zakladzie prowadii d;iahlno66 5 zwiqzk6w zawodowych: NSZZ. Solidarnoge , ZZPK
op$a, zz Pracownik6w Administracyjno - Technicznych, KN SZZ Solidarno66'80, Wolny zwiazek
ZiwbOo*V Pracownik6w Gospoda*i Wodnej i Ochiony Srodowiska. Pzedstawiciele Zwi4zk6w
Zawodowych zostali poinformowani o kontroli za posrednictrrvem przedstawicieli pracodawcy'
dyrektor techniczny, czlonek
w trakcie kontroli spc*kg reprezentowali: R'
zarzqdu spolki kt6ry poOpjsywit upowaznienie do Kontroli oraz
prawa
Xierownik Administricyjno'- drganizacyjny K6ra reprezentuje sp6tke w sprawach z zakresu
pi""y .SoOni" z arl.5' g 1 liodeksu'piacy (kseiokopia pelnomocnictwa stanowi zalqcznik do
protokotu nr 1).

'

Czas

w

-

Kr

- o

Z

pracy

Kanatizacji obowiqzuje Uklad Zbiorowy Pracy z 30.03.2004 r. W
og6lne- zasady rczliczania czasu pracy przewidujqc' 2e
rozdziale f ll ,,Czas
pracy'
szczegolowe zasady okre5lone se w regulaminie pracy obowiezujecym-w zakladzie
Rejon ll" zatrudniajqcy 29
Konkdli poctdano czas pracy,WVOA-ai Gospodarki Sanitamej
pracownik6w. pracownicy w,ionuii prace w podstawowym sysiemie czasu pracy-, w rozkladzie
regulaminu
czasu pracy dwu lub trzyimlinowlim, w 4-- miesiqcznym okresie rozliczeniowymn($ 9
i
15uu)
7oo
o
sie
,,sieciowcy"
(zmiany
zaczynajqce
pracy;.' Praie w rozkladzie dwuzmianowym
monierzy, kanalarze, natomiast pozostali pracownicy wykonujq prace na trzy zmiany zaczynal4ce
sie o 6m, 14oo i 2200.
Analizq czasu pracy pzeprowadzono na podstawie nastepujecych dokumentow:
- list obecno5ci,
pracy
- kart zarobkowych za poszczeg6lne miesiace, bqdqcych jednocze5nie ewidencjq czasu
- harmonogram6w,
prawa pracy tj'
Pracodawda zaprowadzil ewidencje czasu pracy spelniajqcej wymagania pzepis6w
w tym prace
dobach,
poszczeg6lnych
prace
w
kart ewidencji czasu pracy w zakr6iie obejmujAcym:
od pracy
wolne
w
dni
oraz
w niedziele i Swieta, w porze nocnej, \ r go'aiinactr nadliczbowych
dyzury'
pracy'
a
takze
wynikajace z rcziladu czasu pracy ur pze;ietnie piqciodnlowym tygodniu
w
nieobecnoSci
urlopy,' zwolnienia od pracy braz'inni usprawiedtiwione i nieusprawiedliwione
pracy. ewidenc.la czasu pracy nie jest roziiczana w cAeromiesiecznym okresie rozliczeniowym.
a
karty zaroUfowe iafo poOstawowy dokument bedecy podstawa do naliczania wynagrodzenia
jest
jednocze6nie bgdqce ewidencjq czasu pracy rozticzine s4 w okresach miesiecznych, brak
poosumo*ania rozliczenia izasu pracy po uptywie calego caeromiesiecznego okresu

W ZiWaaiie Wodociqg6w i

pr{cy" UZP okresli

-

-

i

rozliczeniowego.
styczefi'
Kontroli poddano ostatnt zamkniety okres rozliczeniowy czasu pracy obejmujqcy miesiqce
luty, mazec i kwiecief 2013 r.
pracownicy wykonywali pracq w godzinach. nadliczbowych:
Ustalono, 2e nastepuj4cy
-przepracowat
4'dni'(12 godzin) w iym 2 niedziele (4 godziny) z.pz.ektocz:enia
1.
pitaco*irironia udzielono dni wolnych od pracy oraz 3
Sredniotygodniowej normy czasu pracy
vvyplacojg- wynagrodzenie za pracQ w godzinach
pzekroczenia normy ;obowej
godziny
nadliczbowych wraz z 8}o/o dodatkiem wynikajecym z ZUZP.
'
przepracowal g goliinv z pzekroczenia normy dobowej wyplacono
2.
z ZUZP '
wynagrodzenie za prace w g;-i;inaCn naOf i-cz5owy ch wraz z 80% dodatkiem wynikajqcym
wyplacono
dobowej
przepracowal 6 godzin z ptzekroczenia normy
3. J,
prace
godzinach nadliizbowych wrazz 80% dodatkiem wynikajqcym zZUZP'
w
wynagrodzenie za

w

H,

- '-

i

Sr
-

St

-

-

w tym.2 niedziele (3 godziny)' z przektoczenia
.. - pzepracowal 6 dni (12 godzin)
4. Tr ,.---"'oti"tono. dni wolnych od pracy oraz 1-,godzine z
sredniotygodniowej normy
wynagrodzenie za ptace w godzinach nadliczbowych
przekroczenia normy douowel-i
"'vpadono
wraz z 8Oo/o dodatkiem wynikajacym zZUZP'
z
o oni 1to godzin) w tvm 2 niedziele-(3-g-odzinv)'
5.
1
pracy
oraz
wolnych od
przekroczenia Sredniotygodntowej normy czasu pracy udzielono dni
godzinach
wyplacono wynagrodzenie za prace w
oodzine z pzekroczenta no*v'oou*J"j
z ZUZP
iacliczLowych wraz z 8Oo/o dodatkiem wynikajqcym
'dzie(t),
z paekroczenia Sredniotygodniowej normy
1
pzepiaio*"f
dzieri-(i
6.
goOzinq z pzekroczenia normy dobowej
oJ pr""V
czasu pracy - udzietono dni
pr^"" w godzinach nadlicibowych wraz $Qa/o dodatkiem
wyplacono wynagrodzenie
wynikajqcvm zZUZP normy dobowej - wyplacono
.'
7.
- pzepracowal.3 godziny z pzekroczenia
zZUZP '
pr"""* goi.inach nadlicz-bow yih *raz z 80o/o dodatkiem wynikaiacymwvplacono
wynagrodzenle
pzepraffi;i 3 g;,inv przekroczenia normy dobowej.
8.
dodatkiem wynikajqcym zzuzP'
wynagrodzenie za prace w goozinacn n-adticzbowych wrazzS}oh
z
o"i iio godzin) w tvm 2 niedziele (4-godzinv)'
9.
pracy
oraz 3
pracy udzietono dni wolnych od
io""rro.r"ni" ireoniotygJdniowej normy czasu
ptace w godzinach
pzekroczenia normy'dobowej
Wnrac6ll,wynagrodzenie za
godziny
iaOtici'Uowycn wraz z 80o/o dodatkiem wynikajacym z ZUZP
Sredniotygodniowe.i normy
za pracq w godzinach naoriczoowvin iryniiajicvcn z przekroczenia byty
w tym sam.ym okresie
czasu pracy byly udzielane On| *ofir" oO'pracy. Oni woine udzielane godzinacn nadliczbowych
w
rozliczeniowym na wnioski pi.""*"iiO* zlozone na pismie. Praca
wynagrodzenia za
naliczenie
powodowala
pracy
wynikajqcych z dobowego pzekroczenia czasu
ii."e iiii=.80o/o dodat[iem po zakoficzeniu miesiqca kalendazowego
bOpoczyneX dobowy i.tygodnio*v
'o-kresie
dzielg (12
"poOl"nyt
wykonywali
pracownicy
rozliczeniowym
.*.-l'!
kontioli
It?T
W
po 2 niedziele)' Za praca w
pracownik6w w tyt + pr""ot,iixoiu * s;Ji#tn nadliczbowych' kazdy
rozliczeniowym'
li"Jri"ie otrzvt"ti ori6n wolny od pracy na wlasny wniosek iv 1v1 .1.mv1.9kresie
nz na ''ztery
pzynajmniej
Nizej wymienionyt pr""otn'*ot' nie'zapewniono wolnej nieazieli
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tygodnie:
Mi
1. Rt
kwietniu 2013.

i. i- , x,

,T
l,
'
,i
;. i
S.f. )r ,C
a,. z,
K
7. J
2013 t.
8. Ar
,P,
9. Ma ]

a.

10. Kt
2013 r.

-

8 tygodni bez wolne! niedzieli

-

styczefi, luty 2013 oraz 4 tygodnie w

. - 5 tygodni na pzelomie stycznia.i lutego 2013 r'
's [ygodni na pzelomie stycznia i lutego 2013 r'
2013 r'
5 tygodni na przelomie luiego i marca oraz w kwietniu
- Stygodni bez woinej niedzieli - styczgri: luty2013r'

P

I

na przelomie stycznia i lutego 2013^r'

-

4 tygodnie na przelomie w styczniu 2013
rz tyiJoni na przelomie w styczniu, lutym. i marcu 2013 r'

5 tygoonl
_ s tygoani"n;'izJ|Tie itvc.nia itute-go 2013 t, oraz4 tygodnie w kwietniu

t'

-

-

4 tygodnie

@

* ptJ"ti"

styc2nia

, 2e praca z

i lutego 2013 t'

oraz w kwietniu

oco4
zaKladzte w

od-no6nie czestotliwoSci wolnych od pracy niedzieli'
frprowadza innych
Pzestzegano przepis6w o pracy w poze nocne1'
Fffii:;'.:;J*pi"-*jlirirJ*v""-".pozycie posi*u tub zatatwienie spraw osobistvch.

pracy
Wypracanie wynagrodzeh i innvch Swiadczef' ze stosunku
Slnitainej 1 Reion ll" zatrudniajecy 29
Kontroti poddano
pracownik6w.
wynagrodzenie naliczane jest w
Na postawie pzedlozonej dokumentacji placowej uslalono' 2e
iw prawidlowej wvsokoSci'
G;i;A;i-;; iajmniej r6wnej minimalnemu
jest
zgodnie z umowami o prac€ oraz pzeprsamr
iliy*;;;it'frac'ownir6w n"ti"r"n"
wewnatrzzakladowymi (ZUZP).
i.iL it"itrArono pzypabXO* potrqcania z wynagrodzenia pracownik6w.

..r" pr".y";d#ru6oOa*i

4
najpo2niej do 27
Wynagrodzenie wyptacane Jest w terminie okreslonym w regulaminie ?Tglli.
administracyjno
(pracownicy
dnia riiesiqca w ti6rym pracownik nabyl prawo do wynagrodzenia
wygrodzenie
2e
biurowi) oraz 10 dnia nastepnego rL"iqca (pracownicy fizyczni). Ustalono,
wyplacane jest terminowo.
W kontrolowanej grupie pracownik6w nie wprowadzano ryczaftu za ptacQ w godzinach
nadliczbowych i Poze nocnel.
Dodatkowawynagrodzenie zL prace w porze nocnej nabyo 13 pracownik6w'
Wynagrodzenie zl czas niezdolnosci do pracy nabylo 1 1 pracownik6w'
OodatLf za prace w niedziele i Swigta nabylo 12 pracownik6w'
W kontrolowanym zakladzie pracy nie byto przestoj6w.
Wynagrodzenie za urlop dotyczylo 23 pracownik6w.
W'O"O""nyr okresie i giupie pracownik6w nie wyplacano ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy'
Nie rozwiqzywano um-6w o prac& z ptzyczyn nie dotyczacych pracownika'
Nie stosowano skr6conego okresu wypowiedzenia.
Swiadczenia
Nie ustalono aby pracow:nicy mieli zasadzone prawomocnym ozeczeniem sqdowym
pieni92ne.

nieprawidlowoSci'
Powyzsze dane pochodzq za okres styczei - kwiecieri 2013 r. Nie stwierdzono
slu2bowymi
podr62ami
Nie iprawdzano ile os66 niO,io pi"*" do Swiadcze6 zwiq.zanych
prawidlowoSci ich naliczania.

i

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decfz.ii

ustnych:

'

b/ polece6:
Wykaz(y) decyzji ustnych i/lub polecefi stanowi(q)f1 zal4cznik(iJ

nr

do protokolu'

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzonocl tozsam056:

5. W czasie kontroli pobrano / nie pobrano{.') pr6bki

surowc6w

i

material6w uzywanych,

wytwarzanych lub powstajqcych w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielonorn porad:
z zakresu bezpieczeistwa i higieny pracy: '
z zakresu Prawnej ochronY Pracy: '
w tym z zakresu legalnoSci zatrudnienia:

-

7" Do protokolu zalqcza sig lnie zalqcza sig$ zalqcznik6w:

, stanowiecych sktadowa

Drotokolu:

8. Kontrole przeprowadzono w obecnosci:
Dariusz Klonecki - kierownik dzialu ekonomiczno - finansowego
9. Protokot sporzedzono

w

2 egzemplarzach.

10. Om6wienie dokonanych w protokole poprawek, skre5leri i uzupelniefl

Na tym protok6l zakoriczono.

czesc

Szczecin, dnia 24.06.201 3

w

oni u

..

a.#t"9$#fu-otzymalem

jeden eszemplaz protokotu.

lpoapislP&@t

Pouczenie:

'1.

O realizacji decyzji ustnych i polecei nalezy z uplywem okreslonych w decyzjach i poleceniach terminow
powiadomie inspektora pracy (art. 35 ustawy o Paistwowej Inspekcji Pracy).

2.

Podmiotowi kontrolowanemu pzysluguje prawo zlozenia wniosku o objecie tajemnica pzedsiebiorstwa
informacji zawartych w protokole

kontroli,

3.

lO

n

fl e(nde

Do protokotu ztc:€n€-rynie€ck / nie zlozono wniosku.
Wniosek stanowi zalqcznik nr..... do protokolu kontroli.

r)

Podmiotowi kontrolowanemu przys{uguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli,
umotywowanych zastrzezeh do ustalefi zawartych w protokole. Zasteezenia nalezy zglosi6 na pismie w
terminle 7 dni od dnia przedstawienia protokolu. Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody
do zastosowania pzez inspektora pracy stosownych Srodk6w prawnych.

Do. ustalei zawartych
,

w

protokole

zastzezenib

/ nie wniesiono /

zg3tanq-

ffi..coprotor##f&.r.d
Ustosunkowanie sig inspektora pracy do wniesionych zastzezeh do protokolu:

W wyniku uwzglednienia zazalenia na postanowienie inspeKora pracy o zachowaniu w tajemnicy
okoliczno6ci umozliwiajEcych ujawnienie tozsamo5ci pracownika lub osoby protok6l pzesiuchania
zostal zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Pafstwowej lnspekcji Pracy).("*/

........ :..'... :: :'., ::., :i. : ::;';,: r.,.,... .. ....
(podpis i pieczeC inspekora pracy)

-'
o-

'

'-

odpowiednia pozyciQ zaznaczyC
niepotrzebne skresliC

fu:it:;V'i' :'C6' :al1 'inieisci abta-diiianid pnioi6lii"i

