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wydzielonej Jednostki organizacyjnej: U praco a cy' przeosieci r-I ,50ę"'~-eg
'-------'pra da cą '

REGON: 00021534400000 NIP: 7122309877

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (Oz.U. z 2012r. poz. 404, z późno zm.)

Starszy inspektor pracy - specjalista -
..............._ _ _ ·(tytUi 'si'utjj'o'wy"oraz')m"ię"'(,iaz'wisko' "inspektora pracyy···..········__···__..·..·..··-

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Lublinie
przeprowadził kontrolę w:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE
(nazwa podmiotu kontrolowanego)

20-045 LUBLIN, UL. CZWARTAKÓW 11
............................................................................ __ .._ .

(adres podmiotu kontrolowanego)

.........................._ ··..·..·· · · ········ ········..(nazwa···wycizfelo·riejjednosikTp'Ociiiiiotu""'i<."ontroiowaneg'OyuJ

. (adreswydZjeionejjednosTkTpodiTiloii;koniroiowanegoTi"'r
p. Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk

.....·····?Tmfę"Tnazwisko·osoby·reprezeiiiu)Ejcej·podiTifoi·/(ontrolowany)
dyrektor

........................._.....··..··....··"(rjazw·a..organ·u···re·p·i~e·ze·niujEice·g·o..po"CimfoTkon'trc;/owa'ny)"r*y

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 3.09.1934r;
data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot
kontrolowany: 24.12.2003
Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

3,11,18,24,29.06.2015 r.
..........•..•.•..••.••• M.•.. ····· .. _· .. •· •••••.•......••.....•............ _.M._ •.•.....•..• _ .. ·_ ••• ·•.••.•••. ·.••....•• _- •••••• .... ••.··(oznac·ze-nie dni, w i<t6rycfi'przeprow"ii'ciiorio"'kontro/ę)

Liczba: pracujących: 81, w tym:
• na podstawie umów cywilno-prawnych: O,

• osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: O,

• cudzoziemców: O,
• zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 81, w tym kobiet: 67,

młodocianych: O, niepełnosprawnych: 1,
w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 2; 12 lipca 2012r.
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1. W czasie kontroli sprawdzono realizacje uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej
Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie była kontrolowana przez inspektora pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Lublinie w dniach 2 i 12 lipca 2012r. W związku z przeprowadzonymi
czynnościami, skierowano pod adresem pracodawcy środek prawny w postaci wystąpienia, nr rej.
08062-5303-K022-Ws01/12 z dnia 19 lipca 2012r.
Oceniając podczas obecnej kontroli wykonanie wymienionego środka prawnego stwierdzono,
że tezy wystąpienia zostały zrealizowane zgodnie z dyspozycjami w nich zawartymi. Adresat
wystąpienia udzielił inspektorowi pracy pisemnej informacji o fakcie i sposobie realizacji wniosków.

Ostatnia wizyta przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lublinie zakończyła się sporządzeniem protokołu kontroli: HDM. M-762/19/15
z dnia 27.03.2015r. Przeglądem objęto warunki higieniczno-sanitarne pomieszczeń, procesy
nauczania, spełnienie wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz utrzymania
należytego stanu higienicznego nieruchomości. Decyzji w związku z przeprowadzonymi
działaniami nie wydawano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

I. Informacje wstępne

Obecne czynności kontrolne przeprowadzono w celu oceny przestrzegania przez pracodawcę
wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy, tj. prawidłowości ustalania przez organ
prowadzący i placówkę oświatową składników wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków do
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkoły, a także tworzenia i wydatkowania środków
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kontrolą objęto także przestrzeganie przepisów
w zakresie organizacji bezpiecznej pracy i nauki w szkole.

Oceny dokonano na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniach kontroli oraz
udostępnionej na żądanie inspektora pracy dokumentacji związanej z przedmiotem czynności
kontrolnych, w następującym zakresie:

• funkcjonowanie wewnątrzszkolnych źródeł prawa pracy;
• prawidłowość ustalania składników wynagrodzenia nauczycieli;
• legalność tworzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

pracowników placówki oświatowej;
• profilaktyczna ochrona zdrowia i opieka lekarska;
• szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• ocena ryzyka zawodowego;
• działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• obiekty budowlane oraz pomieszczenia pracy i nauki;
• pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne;
• urządzenia techniczne oraz sportowe;
• urządzenia i instalacje energetyczne;
• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy i nauki;
• czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe;
• ' wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta z siedzibą 20-045 Lublin, ul. Czwartaków 11,
jest publiczną placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lublin, natomiast
nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
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Na podstawie pracowniczego stosunku pracy Szkoła Podstawowa zatrudnia łącznie 81 osób,
w tym: 60 nauczycieli i pedagogów oraz 21 pracowników administracji i obsługi. Naukę w placówce
oświatowej pobiera aktualnie 499 uczniów w 24 oddziałach.

W Szkole Podstawowej nr 6 działają dwie organizacje związkowe, tj. od lutego 2012r. - Ognisko
nr 175 zrzeszone w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie - reprezentowane
przez ' oraz Koło NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty
i Wychowania, reprezentowane przez.
Przedstawicieli wymienionych organizacji związkowych poinformowano w dniu 3.06.2015r. poprzez
sekretariat szkoły, o fakcie i zakresie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy.

W dniu 18.06.2015r. odbyło się spotkanie inspektora pracy z prezes Ogniska ZNP oraz
przewodniczącym Koła NSZZ "Solidarność".

Z rozmów przeprowadzonych z w/w przedstawicielami organizacji związkowych wynika, że
w szkole dokonano w dniu 26.04.2012r. wyboru społecznego inspektora pracy, którym została
zrzeszona w związku "Solidarność", p..

Na żądanie inspektora pracy przedstawiono następujące dokumenty pracownicze p.
_ , związane z zatrudnieniem oraz wyborem na

• pismo dyrektora z dnia 1.03.2012r. do KM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty
i Wychowania o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;

• pismo organizacji związkowej z dnia 5.03.2012r. z negatywną opinią co do zamierzonego
wypowiedzenia;

• pismo Zarządu Oddziału ZNP nr L.dz. 013/82/JO/12 z dnia 30.04.2012r. informujące
o wyborze p. ~_ .

• odpowiedź pracodawcy skierowana do organizacji związkowych z dnia 8.05.2012r.,
ustosunkowująca się do wyborów społecznego inspektora pracy;

• pismo pracodawcy z dnia 7 maja 2013r. informujące organizację związkową o zamiarze
rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę z p.

• negatywna opinia organizacji związkowej w w/w sprawie z dnia 9.03.2013r.;
• pismo pracodawcy skierowane do p. . nr SP6-111/21/13 z dnia

10.05.2013r. o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn określonych
wart. 53 § 1 pkt. 1b Kodeksu pracy;

• świadectwo pracy z dnia 16.05.2015r. wystawione przez pracodawcę, z odręczną
adnotacją pracownika o jego otrzymaniu.

Kserokopie w/w dokumentów stanowią plik załącznika nr 1 do protokołu kontroli.

wystąpiła do sądu pracy z pozwem przeciwko pracodawcy żądając
przywrócenia do pracy. Wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Wydział Prawa
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27.01.2015r. sygn. Akt VIIP1001/13 - p.
została przywrócona do pracy na poprzednio obowiązujących warunkach pracy i płacy wraz
z zasądzonym wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy. (kserokopia wyroku wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli).

Pracodawca wniósł apelację od wyroku sądowego w dniu 9.03.2015r. Sprawa odwoławcza
w toku. (kserokopia pisma apelacyjnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli).

W' związku z restytuowaniem przez nieprawomocne orzeczenie sądowe stosunku pracy,
p. _ zgłosiła gotowość do świadczenia pracy, a pracodawca zawarł z nią w dniu
29.04.2015r. umowę o pracę na czas określony od dnia 30.04.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
zastrzegając jednocześnie w treści umowy, że ulegnie ona wcześniejszemu rozwiązaniu
w przypadku utrzymania w postępowaniu odwoławczym wyroku pierwszej instancji (kserokopia
umowy stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli).
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Z rozmów przeprowadzonych przez inspektora pracy z przedstawicielami organizacji
związkowej wynika, że podtrzymują oni zgodnie stanowisko związane ze statusem p.

jako wybranym w dniu 26.04.2012r., społecznym inspektorem pracy.
Stanowisko odmienne reprezentuje
(pisemne wyjaśnienie złożone inspektorowi pracy w tej kwestii, stanowi załącznik nr 5 do protokołu
kontroli).

Ustalono, że po wyborze społecznego inspektora pracy, w placówce oświatowej nie zakładano
księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisów przez zakładowego społecznego inspektora
pracy.

I. Ustalenia z kontroli

PRAWO PRACY
fi

1. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnych źródeł prawa pracy

Podstawowymi aktami wewnętrznego prawa pracy utworzonymi w placówce oświatowej są:
• statut Szkoły Podstawowej - tekst jednolity z dnia 28.02.2015r.;
• regulamin pracy stanowiący załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

w Lublinie - nr 25/2011 z dnia 16.12.2011 r.;
• uchwała nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin;

• regulamin wynagradzania pracowników samorządowych nie będących nauczycielami,
stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2012 Dyrektora SP nr 6 w Lublinie z dnia
19.06.2012r.;

• regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiący załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z dnia 25.06.2012
roku;

Podczas czynności kontrolnych inspektor pracy dokonał oceny w/w regulaminów pod kątem
zgodności ich treści z aktualnym stanem prawnym, respektowania uprawnień o charakterze
stanowczym związków zawodowych oraz procedur wprowadzania w życie.

W przypadku Regulaminu pracy stwierdzono brak w jego treści obligatoryjnych zaprsow
dotyczących wykazu prac wzbronionych kobietom, dostosowanego do specyfiki prac
wykonywanych w szkole (art. 1041 .§1 pkt.6 Kodeksu pracy w związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 ze zmianami z 2002 r. Nr 127, poz. 1092).
W § 17 Regulaminu pracy zawarto jedynie zapisy, iż w szkole nie zatrudnia się kobiet przy pracach
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia wskazując, że wykaz prac wzbronionych
kobietom określa rozporządzenie Rady Ministrów.

Kontrolą objęto zagadnienia związane z realizacją prawnych obowiązków pracodawcy
w obszarze psychospołecznych warunków środowiska pracy, w tym przeciwdziałania zjawiskom
mobbingu w miejscu pracy oraz przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
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W Szkole Podstawowej dotychczas nie opracowano wewnętrznej procedury zmierzającej do
realizacji kodeksowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.
Obowiązek taki nakłada na pracodawcę zapis zawarty w dyspozycji art. 943 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502).

Aby skutecznie przeciwdziałać tendencjom mobbingowym, niezbędnym jest stworzenie
możliwości szczegółowego rozpoznania przedmiotowych zjawisk, w szczególności umożliwienie
pracownikom złożenie ewentualnej skargi w tym zakresie, a następnie jej rozpoznanie w przyjętym
trybie.

Po opracowaniu i wdrożeniu procedury antymobbingowej, wskazanym byłoby
przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników placówki, na którym przedstawione
zostałyby uregulowania dotyczące zagadnienia mobbingu, z uwzględnieniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa pracy, wewnętrznych rozwiązań i własnych doświadczeń
pracodawcy.

~"" :'-- -lc~~ ",~--,?>:,;,~~;;;.j' oświadczyła inspektorowi pracy, że
dotychczas nie otrzymywała pisemnych skarg bądź informacji w innej formie, których przedmiotem
było identyfikowanie przez podległych pracowników działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych.

Inspektor pracy poinformował dyrektor placówki o możliwości przeprowadzenia wśród
pracowników anonimowej ankiety badającej relacje międzyludzkie panujące w szkole,
w aspekcie narażenia pracowników na działania noszące znamiona mobbingu.

Pracodawcy zaproponowano także przystąpienie do programu prewencyjnego Państwowej
Inspekcji Pracy "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy" .

W szkole dotychczas nie wypełniono dyspozycji przepisu art. 941 Kodeksu pracy,
tj. nie udostępniono pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania
w zatrudnieniu (wydano polecenie ustne w.tym przedmiocie, które zostało wykonane w trakcie
kontroli).

2. Prawidłowość ustalania składników wynagradzania nauczycieli

a. zgodność postanowień regulaminu wynagradzania nauczycieli z obowiązującymi
przepisami.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lublin, obowiązuje Uchwała nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta
Lublin z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.
Tekst Uchwały opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 37,
poz.969.

Wojewoda Lubelski w trybie nadzoru stwierdził nieważność w/w Uchwały Rady Miasta,
w części obejmującej § 6 ust.3 oraz § 10 ust.6 regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały.
W § 6 ust.3 regulaminu kwestionowano zapis, iź w przypadku zbiegu prawa do dodatku za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w większej
wysokości, natomiast w § 10 ust.6 regulaminu, w ocenie wojewody zamieszczono zapis odsyłający
do nieobowiązującej Uchwały Rady Miasta Lublin, w zakresie zasad oraz trybu przyznawania
nagród. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nastąpiło w piśmie nr NK.11.0911/50/09
z dnia 20.02.2009r.
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W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Lublin - wprowadzono jedną zmianę, którą zawiera Uchwała nr 975/XXXIX/2010 Rady
Miasta Lublin z dnia 11.02.201 Or.

Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia
15.01.2009r., określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

• wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego;

• szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doraźnych zastępstw;

• wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Oceniając tekst regulaminu wynagradzania, nie stwierdzono niezgodności jego zapisów
z aktualnie obowiązującymi przepisami.

b. uzgodnienia regulaminu z organizacjami związkowymi;

W części dotyczącej postanowień końcowych w § 13 zawarto informację, iż regulamin został
uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

c. ustalanie wynagrodzeń nauczycielskich

Stwier.dzono, iż wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce oświatowej objętej kontrolą
posiadają przygotowanie pedagogiczne, a ich wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone od dnia
01.09.2014r. w wysokości wynikającej z załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31.05.2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania. dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy - w brzmieniu ustalonym
przez rozporządzenie MEN z dnia 18.06.2014r. (Oz.U z 2014r. poz. 922), tj. z uwzględnieniem
stopnia awansu zawodowego, posiadanego wykształcenia i wymiaru pensum:

• nauczyciel stażysta (z wykształceniem wyższym mgr) - 2265 zł brutto;
• nauczyciel kontraktowy (z wykształceniem wyższym mgr) - 2 331 zł brutto,
• nauczyciel mianowany (z wykształceniem wyższym mgr) - 2647 zł brutto,
• nauczyciel dyplomowany (z wykształceniem wyższym mgr) - 3 109 zł brutto,
• nauczyciel dyplomowany (wyższe zawodowe z przyg. pedag. - 2702 zł brutto

Kontrolą objęto prawidłowość przyznawania, naliczania i wypłacania w roku szkolnym
2014/2015 dodatków motywacyjnych, dodatków funkcyjnych, dodatków za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzeń nauczycieli
zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinie .

.Jak ustalono, wynagrodzenie la pracę, w tym dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli są
naliczane przez księgowość funkcjonującą w strukturze organizacyjnej placówki, na podstawie
aktualnych angaży pracowników oraz zestawień przepracowanych godzin ponadwymiarowych
i doraźnych zastępstw, które w miesięcznych okresach rozliczeniowych sporządza wicedyrektor
p.

Do obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy wykorzystywany jest
program komputerowy VULCAN- Zarządzanie Oświatą - Płace Optimum.
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Zgodnie z § 14 Regulaminu pracy, wynagrodzenie za pracę wypłacane jest pracownikom
miesięcznie w tym:

• pracownikom niepedagogicznym wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 28-go dnia
każdego miesiąca,

• pracownikom pedagogicznym wynagrodzenie wypłacane jest z góry w dniu 1-go każdego
miesiąca.

Wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy dokonywana jest w formie
przelewów pieniężnych na konta bankowe wskazane przez pracowników. Pisemne zgody
pracowników na taką formę realizacji ekwiwalentności stosunku pracy, przechowuje się w aktach
osobowych pracownika.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie ustalania, naliczania
i wypłacania nauczycielom wynagrodzeń zasadniczych (zakresem badania objęto miesiące
kwiecień i maj 2015r.)

Dodatki motywacyjne

Łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych
ustalono w wysokości 4% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych
nauczycieli.

Dodatek ma charakter uznaniowy, przyznawany jest w wypadkach uzasadnionych
szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, jakością

\.
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub
zajęciem, oraz oceną pracy. Szczegółowe warunki jego przyznawania określa § 1 Regulaminu.

Wysokość dodatku wynosi od 5% do 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela i jest on przyznawany na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
12 miesięcy. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala
dyrektor szkoły a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta.

Corocznie dyrektor szkoły otrzymuje z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
informację na temat fizycznej wysokości środków pieniężnych na dodatki motywacyjne, jakie
placówka oświatowa otrzymała.

W Szkole Podstawowej nr 6 dodatki motywacyjne aktualnie przyznano 32 nauczycielom.
Imienny wykaz nauczycieli wraz z okresami i kwotami przyznanych dodatków motywacyjnych
stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Nie stwierdzono przypadków ograniczania
motywacyjnego oraz przypadków cofnięcia,
motywacyjneg o.

osób uprawnionych do otrzymania dodatku
wstrzymania bądź zawieszenia dodatku

Dodatki funkcyjne

Zgodnie z Regulaminem dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, którym powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko przewidziane w statucie
szkoły. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo
klasy bądź oddziału, opiekunowi stażu, oraz doradcy metodycznemu.

W chwili obecnej dodatki na w/w zasadach otrzymuje 28 nauczycieli, w tym: dyrektor, dwaj
wicedyrektorzy oraz 25 wychowawców klas.

Kontrola w zakresie trybu i wysokości przyznawania oraz wypłacania dodatków funkcyjnych,
nie wykazała nieprawidłowości. Imienny wykaz i kwoty przyznanych nauczycielom dodatków
funkcyjnych, stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.
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Dodatki za pracę w godzinach ponadwymiarowych

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca została zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnego zastępstwa.

Zgodnie przedstawionym arkuszem organizacji szkoły na rok 2014/2015, dodatki za godziny
ponadwymiarowe otrzymuje aktualnie 17 nauczycieli (wykaz nauczycieli posiadających godziny
ponadwymiarowe stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli). Nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie trybu i wysokości przyznawania i wypłacania dodatków za godziny ponadwymiarowe.

Ewidencja doraźnych zastępstw prowadzona jest w formie księgi zastępstw oraz wydruków
z dziennika elektronicznego - stosowany program z systemem oświatowym - VULCAN UONET +.
Zgodnie z oświadczeniem wicedyrektora p.. , nauczyciele zastępujący
nieobecnych w pracy, wpisują fakt zastępstwa w elektronicznym dzienniku lekcyjnym a następnie
w tradycyjnej księdze doraźnych zastępstw.

Zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami, w ustalonych okresach rozliczeń godzin
ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, nauczyciele sporządzają kart rozliczeń, które
następnie przekazują wicedyrektorowi.

Na tej podstawie sporządzany jest wykaz przepracowanych przez nauczycieli w okresie
rozliczeniowym godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, który po zatwierdzeniu
przekazywany jest do księgowości, w celu naliczenia i wypłaty dodatków do wynagrodzeń.
Harmonogram rozliczeń oraz wzór karty rozliczeń dla nauczycieli - stanowią załączniki nr 9 do
protokołu kontroli.

Na żądanie inspektora pracy sporządzono wykaz nauczycieli, którzy w miesiącach kwietniu
i maju br. pracowali w godzinach doraźnych zastępstw (wykazy stanowią załączniki nr 10 do
protokołu kontroli).
Badając zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stwierdzono:

• nie uzależnia się wypłącania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw od
posiadania przez nauczyciela kwalifikacji do nauczania przedmiotu, który miał być
realizowany zgodnie z planem zajęć (iak ustalono nauczyciele i pedagog podczas
zastępstwa realizują zajęcia ze swojego przedmiotu i na tej też zasadzie są dobierani do
prowadzenia zastępstwa);

• nie uzależnia się wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw od rodzaju
zajęć realizowanych w trakcie zastępstwa (wszystkie ewidencjonowane godziny doraźnych
zastępstw są płatne, nawet w przypadku gdy zastępstwo ograniczało się jedynie do
sprawowania opieki).

Inne składniki wynagrodzeń

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu
dodatek za warunki pracy. Zasady ich przyznawania określa § 6 Regulaminu wynagradzania.
Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły a dla dyrektora - Prezydent Miasta.
W Szkole Podstawowej nr 6 w/w dodatki nie są przyznawane.

Zasady przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze - zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela - określa § 10 Regulaminu
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wynagradzania. W powyższej materii obowiązuje dodatkowo Uchwała Rady Miasta Lublin, która
uszczegóławia kryteria i tryb przyznawania nagród.
Nagrody mają charakter uznaniowy i są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 nagrodę Prezydenta Miasta Lublin
przyznano 1 osobie natomiast nagrody dyrektora przyznano 38 nauczycielom. Imienna lista wraz
z kwotami przyznanych nagród stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

3. Legalność tworzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

a. naliczenia odpisów na ZFŚS

Dokonano sprawdzenia prawidłowości naliczeń odpisów podstawowych i zwiększeń
z przeznaczeniem na ZFŚS za rok 2014. Odpis po korekcie na koniec roku, wyniósł łącznie
233 183,14 zł dla 125,67 osób/etatów.

W roku 2015 planowane naliczenie odpisu podstawowego i zwiększeń wyniosło łącznie 230
358,82 zł dla 123,94 osób/etatów.
Nieprawidłowości w w/w zakresie nie stwierdzono.

b. odprowadzenie odpisów na ZFŚS

Środki ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie gromadzone są na odrębnym rachunku
bankowym. Badając na podstawie dokumentów księgowyc~ terminowość oraz wysokość
równowartości dokonanych odpisów, jakie przekazano na konto bankowe ZFŚS, nie stwierdzono
nieprawidłowości. Łączna kwota przekazana w roku 2014 na konto ZFŚS jest zgodna z odpisem.
W roku bieżącym na konto funduszu przekazano dotychczas:

• w dniu 30.01.2015r. - kwotę 30 ·000 zł;
• w dniu 25.02.2015r. - kwotę 55 000 zł;
• w dniu 29.05.2015r. - kwotę 95 000 zł.
Informacje o dokonanych odpisach oraz przelewach ich równowartości pieniężnych na konto

bankowe ZFŚS w roku 2014 oraz w roku 2015, stanowią załączniki nr 12 i nr 13 do protokołu
kontroli.

c. zgodność postanowień regulaminu ZFŚS z obowiązującymi przepisami

W placówce oświatowej obowiązuje akt prawa wewnętrznego - "Regulamin zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Lublinle" - wprowadzony w życie

. I

Zarządzeniem nr 14/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z dnia 25.06.2012r. wraz
z późniejszymi zmianami.

Regulamin w swej treści zawiera postanowienia ogólne, określa przeznaczenie funduszu,
ustala krąg osób uprawnionych do ulgowych usług i świadczeń, a także określa
szczegółowe zasady przyznawania świadczeń oraz zadania związane z gospodarowaniem
środkami funduszu.
Wymieniony akt wskazuje cele działalności socjalnej, grupując je w kategoriach:

• finansowania różnych form wypoczynku;
• działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej i turystycznej;
• pomocy rzeczowej i finansowej;
• pomocy w zakresie mieszkaniowym.

d. uzgodnienia regulaminu ZFŚS

W przedstawionym inspektorowi pracy dokumencie Regulaminu ZFŚS
i pieczątki przedstawicieli działających w szkole organizacji związkowych.

widnieją podpisy

~)\
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Zgodnie z dyspozycją § 4 regulaminu ZFSS, podstawę podziału funduszu na poszczególne
cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy. Regulamin nie
przewiduje uzgadniania planów rzeczowo-finansowych z organizacjami związkowymi, choć w
praktyce w/w plany są uzgadniane (kserokopie planów na 2014 i 2015 rok stanowią załącznik
nr 14 do protokołu kontroli).

e. przyznawanie świadczeń z ZFSS

Środki z konta ZFSS w roku 2014 przeznaczano zgodnie z Regulaminem funduszu na:
• świadczenia urlopowe nauczycieli;
• dofinansowanie do różnych form wypoczynku;
• pożyczki na cele mieszkaniowe;
• działalność kulturalno-oświatową;
• bony podarunkowe;
• zapomogi.
Zestawienie informujące o wykorzystaniu środków ZFSS w roku 2014, stanowi załącznik nr 15

do protokołu kontroli.

Zgodnie z § 8 i § 9 Regulaminu ZFSS, przyznawanie usług i świadczeń socjalnych ma
charakter uznaniowy i odbywa się na wniosek osoby uprawnionej, będący jednocześnie
każdorazowo oświadczeniem o dochodzie wnioskodawcy. Wzór wniosku zawiera załącznik do
Regulaminu ZFSS.

Wniosek uprawnionego, rozpatrywany jest komisyjnie przez przedstawiciela pracodawcy
p. oraz przedstawicieli związków
zawodowych. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Wskazana wyżej komisja dokonuje na wniosku adnotacji z propozycją wysokości świadczenia
natomiast ostateczną decyzję o przyznaniu usługi bądź świadczenia oraz ich wysokości podejmuje
administrator funduszu - dyrektor szkoły. (kserokopia przykładowej procedury przyznania
zapomogi dla p. - emeryta, stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli).

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY W SZKOLE

1. Profilaktyczna ochrona zdrowia i opieka lekarska

W dniu 11 i 18 czerwca 2015r. kontrolą objęto zaświadczenia z lekarskich badań
profilaktycznych wszystkich zatrudnionych w szkole pracowników. Ocenie poddano zarówno
zaświadczenia z badań wstępnych, okresowych jak i kontrolnych. Dokumenty te przechowywane
są w aktach osobowych pracowników.

Na tej podstawie stwierdzono kompletność i aktualność badań profilaktycznych oraz brak
przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach pracy.

W szkole znajdują się gabinety: profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz
stomatologiczny - prowadzone przez NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej .Prorned" z Lublina.
Gabinet pielęgniarski czynny jest codziennie w godz. 9.00-13.00.

Imienny wykaz pracowników szkoły z informacją o terminach ważności profilaktycznych badań
lekarskich stanowi część załącznika nr 17 do protokołu kontroli.

2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W dniu 11 i 18 czerwca 2015r. dokonano sprawdzenia akt osobowych pracowników pod kątem
prawidłowości dokumentowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W aktach osobowych pracowników znajdują się karty szkoleń wstępnych potwierdzających
odbycie przez nich instruktaży wstępnych ogólnych i na stanowiskach pracy w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia wstępne ogólne prowadzi pracownik służby bhp, natomiast instruktaże na stanowiskach
pracy prowadzą: wicedyrektor dla nauczycieli oraz bezpośredni przełożony dla pozostałych, nowo
przyjmowanych pracowników.

Kontrola aktualności szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
wykazała, iż wszyscy pracownicy posiadają w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzające
odbycie wymaganych szkoleń tego rodzaju.
Szkolenia okresowe dla pracowników zlecane są podmiotowi zewnętrznemu prowadzącemu
działalność szkoleniową, t]. Centrum Ochrony Pracy i Biznesu ,.,CONSULTRIX" Lublin. Ostatnie
szkolenie dla pracodawców i stanowisk kierowniczych przeprowadzono w 2014r., dla nauczycieli
w 2013r. natomiast dla pracowników obsługi w 2015r.

Ustalono, że nauczyciele posiadają w aktach osobowych zaświadczenia potwierdzające
odbycie szkoleń w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3. Ocena ryzyka zawodowego

W szkole obowiązuje zarządzenie dyrektora nr 9/2013 z dnia 28.10.2013r. w sprawie oceny
ryzyka zawodowego. Ocenę przeprowadzono dla wszystkich stanowisk pracy, które występują
w placówce oświatowej. W/w zarządzenie nie określa metody, jaką przyjęto do szacowania ryzyka.

Przedstawione inspektorowi dokumenty: karta oceny, karta analizy i plan działań korygujących
wskazują, na przyjęcie elementów jakościowego szacowania z matrycy ryzyka wg Polskiej Normy
PN-N-18002 -Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego.

'Ryzyko zawodowe oceniał oraz dokumentację sporządził inspektor bhp p.
Wskazana wyżej norma zaleca aby ocenę ryzyka przeprowadzał zespół składający się z osób,
które znają i rozumieją zasady oceny ryzyka, mają niezbędną wiedzę do identyfikowania zagrożeń
oraz umieją ocenić szkodliwe następstwa tych zagrożeń.

Brak dla celów dowodowych potwierdzenia czy ocena ryzyka zawodowego występującego
przy wykonywaniu określonych pracy oraz informowanie pracowników o tym ryzyku, były
konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 23711a

Kodeksu pracy.
W przedstawionych dokumentach oceny ryzyka zawodowego nie uwzględniono:

• w przypadku stanowisk pracy sprzątaczek, woźnych i kucharek: wszystkich zagrozen,
których źródłem są substancje i preparaty chemiczne stosowane do czyszczenia
i dezynfekcji;

• kryteriów dla kobiet ciężarnych i osób młodocianych lub niepełnosprawnych,
• czynników psychospołecznych środowiska pracy (np. stres, mobbing).
Obowiązujący w szkole Regulamin pracy nie określa, w jaki sposób pracownicy informowani

są o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami.

Przedstawiono listy, na których pracownicy potwierdzili własnoręcznymi podpisami fakt
zapoznania się z ryzykiem zawodowym na ich stanowiskach pracy.

4. Działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy

W Szkole Podstawowej nr 6 zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje
p. _ , zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 1.03.1993r. na stanowisku
konserwator, z dodatkowymi zadaniami inspektora bhp. W aktach osobowych pracownika znajdują
się:
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• porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy zawarte w dniu 23.06.2014r. (zwiększenie
wymiaru z 7/8 na pełen etat, wraz z dodatkiem specjalnym z tytułu wykonywania zadań
służby bhp w wys. 400 zł miesięcznie;

• pismo z dnia 25.06.2014r. powierzające wykonywanie zadań służby bhp wraz z zakresem
tych obowiązków.

posiada dyplom z dnia 27.02.2009r., potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, spełniając tym samym wymagania
kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp, określone w przepisie § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 109, poz. 704, ze zmianami z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające z 2005 r. Nr 117,
poz. 986).

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp odbył w dniach 5.12.2013r -
12.12.2013r. - organizator Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRIX" Lublin.

W aktach osobowych pracownika znajduje się także zakres czynności starszego konserwatora,
z którego wynika m.in. obowiązek naprawy instalacji elektrycznej, wymiana bezpieczników,
żarówek, gniazdek elektrycznych. Przedstawione świadectwo kwalifikacyjne z dnia 12.09.2007r.
uprawniające pracownika do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, jest nieaktualne (ważność do dnia
12.09.2012r.). - wydano nakaz ustny wykonany w trakcie kontroli (zaktualizowano uprawnienia do
dnia 18.06.2020r.).

5. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie przy ul.' Czwartaków 11 mieści się
w czterokondygnacyjnym, murowanym budynku wolnostojącym.

Obiekt jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną
i wodno-kanalizacyjną. Budynek dostosowano do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (podjazd,
platforma, toaleta).

Teren szkoły ogrodzony kompletnie. Stan techniczny ogrodzenia i bram wjazdowych nie budzi
zastrzeżeń. Zewnętrzny pieszy szlak komunikacyjny prowadzący od wejścia głównego jest
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście uczniów na drogę publiczną.

"r Przedstawiono książkę obiektu budowlanego budynku szkoły, w której rejestrowane są
okresowe kontrole i przeglądy stanu technicznego oraz dokonywane remonty, przebudowy
i naprawy w okresie użytkowania.
Brak w posiadaniu zarządcy książek obiektów budowlanych dla wolnostojącego budynku
garażowo-magazynowego oraz dla kompleksu boisk sportowych typu "Orlik". - ~ ~ ~

Przedstawiono protokoły - z rocznych, wykonanych w dniu 19.06.2015r. orI~ Pię"~h, ')00bJ
wykonanych w dniu 14.02.2014r. - przeglądów stanu technicznego budynku szkoły. sa .

Pracodawca przeprowadza coroczne, komisyjne przeglądy obiektu i pomieszczeń należących ~--r-...,
do placówki, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków z ich korzys a.
Przedstawiono protokół z przeglądu dokonanego w dniu 28.08.2014r.

W trakcie kontroli przedstawiono inspektorowi pracy następujące dokumentacje
z przeprowadzonych przeglądów, badań i pomiarów:

• protokoły pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej z grudnia 2013r. oraz maja
2014r. - zawierają uwagi;

• protokoły pomiarów natężenia oświetlenia z grudnia 2007r:;
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• protokół badań stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń dymowych,
spalinowych oraz wentylacyjnych z 5.08.2014r. - bez uwag;

• protokół z przeprowadzenia kontroli szczelności i stanu technicznego wewnętrznej instalacji
gazowej w pomieszczeniach kuchni z dnia 23.07.2014r. - bez uwag;

W trakcie dokonanego w dniach 18 i 24 czerwca 2015r. przeglądu stanu technicznego obiektu
szkoły oraz znajdujących się w nim pomieszczeń pracy i nauki, stwierdzono następujący stan
faktyczny. Przegląd przeprowadzono z udziałem,
Ustalenia ogólne:

• nawierzchnia dróg i szlaków komunikacyjnych na zewnątrz posesji utwardzona, równa;
• otwory kanalizacyjne, studzienki itp. na terenie szkoły są odpowiednio zabezpieczone;
• pomieszczenia lekcyjne, administracyjne i pomocnicze wentylowane grawitacyjnie, kanały

wentylacyjne i dymowe w ścianach konstrukcyjnych;
• temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych oraz pomieszczeniach pracy w dniach kontroli

prawidłowa;
• oświetlenie pomieszczeń pracy i nauki naturalne i sztuczne.

Stwierdzone nieprawidłowości:
• wysokość balustrad z poręczami przy schodach we wszystkich klatkach schodowych

wewnątrz budynku szkoły wynosi 90 cm i jest niezgodna z § 298 ust.2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Oz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz
z 2013r. poz. 926);

• brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań
technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę różnicy poziomów podłoża,
przy wejściu do pomieszczenia świetlicy w suterenie;

• brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań
technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę różnicy poziomów podłoża,
przy wejściu z pomieszczenia szatni na parter budynku;

• brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań
technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę różnicy poziomów podłoża,
w korytarzu na parterze na wprost wejścia głównego do budynku;

• obustronne poręcze balustrad wzdłuż biegu schodów na wprost wejścia głównego do
budynku, nie są zabezpieczone przed możliwością zsuwania się;

• brak skutecznego zabezpieczenia przestrzeni otwartej nad biegiem schodów na wprost
wejścia głównego do budynku szkoły;

• brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań
technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących nagłą zmianę różnicy poziomów podłoża
oraz spadek, przy zejściu do pomieszczeń socjalnych i magazynowych kuchni szkolnej;

• brak poręczy przyściennej przy biegu schodów zewnętrznych prowadzących do kuchni
szkolnej;

• brak oznakowania w widoczny sposób barwą, fakturą, lub zastosowania innych rozwiązań
technicznych, plastycznych bądź sygnalizujących zmianę różnicy poziomów podłoża,
przy wejściu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na piętrach;

• w dwóch drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną znajdują się nieoznakowane progi;
• poręcze balustrad wzdłuż biegów schodów na dwóch klatkach schodowych wewnątrz

budynku, posiadają ubytki w zabezpieczeniach przed możliwością zsuwania się;
• uszkodzenia i ubytki w nawierzchni schodka zewnętrznego z płytek ceramicznych przy

wejściu głównym do budynku szkoły,
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• w głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły występuje nieoznakowana różnica
poziomów podłoża.

6. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji i wydzielone są dla
chłopców, dziewcząt i pracowników, z zachowaniem standardów dostępności.

Ściany i podłogi w łazienkach wyłożone są glazurą i terakotą, gładkie, łatwe do utrzymania
w czystości, w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym. Łazienki dla pracowników wyposażone
w środki do utrzymania higieny osobistej.

7. Maszyny i urządzenia techniczne oraz sportowe

Obiekty sportowe i rekreacyjne będące w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 6 :
• sala gimnastyczna wraz zapleczem oraz nieczynna w ct~wili kontroli sala do gimnastyki

korekcyjnej;
• zewnętrzny kompleks urządzeń i boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni sztucznej wraz

z infrastrukturą, zrealizowany w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012".

Podczas przeglądu obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych stwierdzono:
• okna oraz lampy oświetlenia sztucznego w sali gimnastycznej zabezpieczone są przed

możliwością rozbicia;
• stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego w sali gi~nastycznej oraz zewnętrznych

obiektach sportowych nie budzi zastrzeżeń;
• przy obiektach sportowych wywieszono tablice informacyjne określające zasady

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego;
• sala gimnastyczne i boiska, wyposażone są w sprzęt i urządzenia sportowe posiadające

wymagane certyfikaty i atesty (dotyczy sprzętu zakupionego po roku 1997).

Do przemieszczania osób niepełnosprawnych szkoła posiada na wyposażeniu platformę
schodową nr fabr. KKKL-00261 - dozór pełny, decyzja Prezesa UOT ważna do 28.02.2017r.

Kuchnia i jadalnia:
Na wyposażeniu pomieszczeń kuchennych znajdują się urządzenia techniczne, m.in: taborety

i kuchnie gazowe, piekarnik elęktryczny, patelnia elektryczna, szatkownica, wilk, zmywarka i okapy
wentylacyjne wyciągowe.

Przedstawiono dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi urządzeń
użytkowanych w kuchni. Nie stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji w/w urządzeń.

Przedstawiono dokumentacją dozorową małego dźwigu towarowego o nr fabr. 78741, decyzja
Prezesa UOTważnado dnia 31.10.2017r.

8.' Urządzenia i instalacje energetyczne

Przedstawiono ocenę techniczną stanu instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej
i odgromowej, jaką w szkole przeprowadziła w maju 2014r. firma PUH FIRE-VOL T S.C. z Lublina.
Ocenę wykonano w zakresie:

• pomiarów rezystancji uziemień ochronnych,
• pomiarów rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej;
• parametrów wyłączników różnicowoprądowych;
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• pomiarów instalacji odgromowej.
Zastosowany w szkole środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej to uziemienie

ochronne oraz szybkie wyłączanie w układzie TT.
W protokołach pomiarów stwierdzono szereg przypadków braku bądź nieskuteczności ochrony

przeciwporażeniowej np. w salach lekcyjnych nr 13, 14 i 15, szatni, sklepiku szkolnym, małej
świetlicy i innych.

Przedstawiono także wykonane przez w/w firmę w grudniu 2913r. pomiary ochrony
przeciwparażeniowej, które także wykazały brak bądź nieskuteczność ochrony
przeciwparażeniowej w szeregu punktach, zaewidencjonowanych w protokołach pomiarów, np.
sale lekcyjne nr 30,33,35,39,40, pokoju nauczycielskim, sali gimnastycznej z infrastrukturą
i innych.

, Badana skuteczność ochrony odgromowej także wykazała szereg nieprawidłowości w zakresie
fizycznych uszkodzeń uziomów oraz niespełnienia obowiązujących wymagań wartości tych
uziomów (kserokopia protokołu badań urządzenia RiorunochronnegO~z maja 2014r. stanowi
załącznik nr 18 do protokołu kontroli). '-'tt~ ~ v-A -- 3-0"oG. 8:>lS

Do dnia rozpoczęcia kontroli inspekt~ra pr~cy - zarządca ob1ektu sz ły nie okumentował
czy stwierdzone nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwparażeniowej oraz odgrorns;;łWef:,1z--?
usunięto i przeprowadzono pomiary sprawdzające skuteczność działania tych instalacji.

9. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy i nauki

Przegląd stanowisk pracy i nauki przeprowadzono z udziałem kierownika gospodarczego
i inspektora bhp, w dniach 18 i 24 czerwca 2015r. Stwierdzono następujący stan faktyczny:

• dojścia do stanowisk pracy w pomieszczeniach pracy i nauki zgodne z przepisami;
• ustalono, że meble szkolne, w szczególności meble edukacyjne w 22 salach

dydaktycznych: stoły, krzesła, ławki, tablice, itp. zakupione po 1997r. posiadają wymagane
certyfikaty zgodności z normami;

• niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne ogólnego stosowania wykorzystywane do
mycia i dezynfekcji przez sprzątaczki oraz pracownice w kuchni szkolnej, posiadają
oryginalne i oznakowane opakowania oraz składowane są w wydzielonych miejscach;

• nie udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcji i kart charakterystyk
niebezpiecznych preparatów i mieszanin chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji
(znajdują się u kierownika gospodarczego) - wydano nakaz ustny;

• stan warunków pracy i nauki w dwóch pracowniach komputerowych nie budzi zastrzeżeń;
na wyposażeniu poszczeqólnych pracowni jest odpowiednio po 15 stanowisk
komputerowych z monitorami LCD; wywieszono w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
regulamin pracowni;

• szkoła posiada odpowiednio wyposażone apteczki do udzielania I pomocy, przy apteczkach
znajdują się instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykazy osób
wyznaczonych i przeszkolonych do udzielania tej pomocy;

• w korytarzach na poszczególnych kondygnacjach umieszczono w miejscach widocznych
i zapewniających łatwy dostęp, plany ewakuacji szkoły oraz oznaczono drogi
i kierunki ewakuacji.

10. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

Nie dokonywano rozeznania zagrożeń i uciążliwości procesów pracy pod kątem wytypowania
do pomiarów czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych.

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
w szkole przeprowadzono ostatnio w miesiącu grudniu 2007r. i wyrnaqają one aktualiZ:OCji. .

. - 7~~~ ----
~)
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Zgodnie z zapisem dokonanym w § 7 Regulaminu pracy, zasady przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom szkoły określa "Procedura przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego" ..

W kwestiach powyższych obowiązuje oddzielny akt - załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 15/2014 Dyrektora SP z dnia 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia procedury przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Treść procedury została
uzgodniona przedstawicielami organizacji związkowych.

Wymieniony dokument zawiera m.in. tabelę norm przydziału, wg której pracownikami
uprawnionymi do otrzymywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
są: nauczyciel wychowania fizycznego, robotnik gospodarczy i pracy lekkiej (woźne), dozorca,
konserwator, opiekun dzieci na jezdni, kucharz i pomoc kuchenna oraz intendent.

Uprawnionym pracownikom założono indywidualne karty przydziału, zawierające informacje
dotyczące przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Osobą
odpowiedzialną za gospodarowanie w/w asortymentami oraz prowadzenie ich ewidencji, jest
p ..

Zgodnie z przyjętą w procedurze praktyką, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony
indywidualnej wydawane są w naturze natomiast za ich pranie przez pracowników we własnym
zakresie - szkoła płaci raz na kwartał ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala
i aktualizuje inspektor bhp w uzgodnieniu z głównym księgowym, w oparciu o aktualne ceny usług
pralniczych.

Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości wydawania uprawnionym pracownikom
przysługujących im asortymentów odzieży i obuwia a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za
pranie odzieży - nie wykazała nieprawidłowości.

11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz wypadki uczniów

Przedstawiono "Rejestr wypadków przy pracy", zawierający niezbędne informacje dotyczące
zdarzeń wypadkowych zaistniałych w placówce oświatowej.

Na podstawie rejestru ustalono, że w latach 2012-2015, zaewidencjonowano w szkole siedem
wypadków w stosunku do których, dokonano kwalifikacji prawnej, jako zaistniałych w trakcie
świadczenia pracy.

Inspektor pracy przeprowadził ocenę prawidłowości' sporządzania dokumentacji
powypadkowych, w tym protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków - nie stwierdzając
nieprawidłowości.
Poszkodowani to najcżęściej nauczyciele wychowania fizycznego, co determinuje miejsca zdarzeń
- przede wszystkim były sale gimnastyczne i boiska szkolne. Najczęstsze skutki wypadków to
urazy kończyn - skręcenia i stłuczenia.

Przedstawiono rejestr vVypadków uczniów i osób pozostających pod opieką szkoły. Z w/w
dokumentu wynika, że w roku szkolnym 2014/2015 - zaistniało 11 wypadków.

Po wypadkach wdrażano procedury określonych w § 41 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami
oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968) - w szczególności sporządzano wymaganą dokumentację, w tym
protokoły powypadkowe. .

Miejsca zaistniałych wypadków to przede wszystkim sale gimnastyczne i boiska podczas
zajęć wychowania fizycznego. Najczęstsze skutki zdarzeń to urazy kończyn, skręcenia i stłuczenia.

3. W czasie kontroli wydano:
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a/ decyzji ustnych: )(, 4 ~
b/ poleceń: 1. /U »

Wykaz(y) wydanych decyzji ustnych illub poleceń stanowirą)"? załącznik(i) nr

4. W czasie kontroli sp~nie sprawdzano'"? tożsamość:
nie sprawdzano

·············7iJiine·osobyiegiiymowiinejorazokreśTenie czasu, "iiiiejsca i priyczyrW JegitymowanTa)

1 do protokołu.

5. W czasie kontroli p~ji1ie pobrano'?' próbki surowców i materiałów używanych,
wytwarzanych lub powstających w toku produkcji: nie pobrano ,

6. W czasie kontroli udzielono/nie ~") porad:
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 9,
z zakresu prawnej ochrony pracy: 16,
w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie ~ię(**) załączników: 18, stanowiących składową część
protokołu:
Załącznik nr 1. Plik kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem p.
Załącznik nr 2. Kserokopia wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Wydział Prawa
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27.01.2015r. sygn. Akt VIIP1001/13.
Załącznik nr 3. Kserokopia apelacji pozwanego od wyroku sądowe.go z dnia 9.03.2015r.
Załącznik nr 4. Kserokopia umowy o pracę na czas określony p.
Załącznik nr 5. Pisemne wyjaśnienie złożone inspektorowi pracy przez dyrektor szkoły z dnia
18.06.2015r. .
Załącznik nr 6. Imienny wykaz nauczycieli wraz z okresami i kwotami przyznanych dodatków
motywacyjnych
Załącznik nr 7. Imienny wykaz i kwoty przyznanych nauczycielom dodatków funkcyjnych.
Załącznik nr 8. Wykaz nauczycieli posiadających godziny ponadwymiarowe.
Załącznik nr 9. Harmonogram rozliczeń oraz wzór karty rozliczeń godzin doraźnych zastępstw.
Załącznik nr 10. Wykaz nauczycieli, którzy w miesiącach kwietniu i maju br. pracowali w godzinach
doraźnych zastępstw.
Załącznik nr 11. Imienna lista wraz z kwotami przyznanych nagród.
Załącznik nr 12. Informacje o dokonanych odpisach i przelewach na konto ZFŚS środków
pieniężnych, będących równowartością dokonanych odpisów w roku 2014.
Załącznik nr 13. Informacje o dokonanych odpisach i przelewach na konto ZFŚS środków
pieniężnych, będących równowartością dokonanych odpisów w roku 2015.
Załącznik nr 14. Kserokopie planów rzeczowo-finansowych ZFŚS na 2014 i 2015 rok.
Załącznik nr 15. Zestawienie informujące o wykorzystaniu środków ZFŚS w roku 2014.
Załącznik nr 16. Kserokopia przykładowej procedury przyznania zapomogi zZFŚS dla p.

- emeryta.
Załącznik nr 17. Imienny wykaz pracowników szkoły z informacją o terminach ważności
profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniach
Załącznik nr 18. Kserokopia protokołu badań urządzenia piorunochronnego z maja 2014r....................... .. - -- ·······_·(wyszczeg6TnienfezałącznikÓwr················ ..

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.
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1~.~~~o~an~k~I~.~~~~I~~.' .•ZU~i~ń.~ ••·:·A~.·;•••~· •••0
............................................................................................. . ' , .

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 24.06.2015

W dniu 30.06.2015 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

Pou.czenie:
1. Ó 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 zło~sek/nie złożono wniosku. (**) *.

Wniosek stanowi załącznik nr;<C.do protokołu kontroli. ( l

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. .

~~ ~~~al~~~ w protokole zastrzeżenia ~nO/nie WnieSiQnO/zost~e{-)

zastrzeż~'~wlą załącznik ~ protokołu kontrcli. (**l

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:
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'W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania
został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).(**l

DYREKTOR aZKOł..)'

~~~~~
r Danuta ;!;Źs;;sarttomteJCZYk

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(') - odpowiednią pozycję zaznaczyć
(") - niepotrzebne skreślić
[ks]


