
Warszawa, dnia 2g. O. 2016 r 

MINISTER SRODOWISKA 

BKA-I.0943.9.2016 
Pan 
Kazimierz Perek 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi 

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI 

Działaj ąc na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zespó ł  
kontroluj ący przeprowadzil w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDO Ś ) w Lodzi w dniach 
30 maja - 3 czerwca 2016 r. kontrol ę  doraźną  w zakresie weryfikacji zarzutów sformu łowanych 
w skardze dotycz ących funkcjonowania RDO Ś  w Lodzi. 

Zespól kontroluj ący przeprowadzil kontrol ę  w następuj ącym składzie: 

• Stanis ław Kucharski — G łówny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego, 

• Katarzyna Zebrowska — Starszy Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego. 

Ustalenia kontroli 

I. Postępowania mobbingowe i dyscyplinarne. 

Z ustaleń  kontroli wynika, że w RDOŚ  w Lodzi z formalnego punktu widzenia nie wyst ępuje zjawisko 
mobbingu oraz dyskryminacji pracowników. 

Opracowano i wdro żono Wewn ętrzną  Procedurę  Antymobbingow ą, która stanowi za łącznik nr 1 do 
funkcjonuj ącego w jednostce od dnia 28 maja 2013 r. Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 
Program został  przes łany wszystkim pracownikom poczt ą  elektroniczną  za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru wiadomo ści. Wszyscy pracownicy potwierdzili fakt zapoznania si ę  z Procedurą . 

[Dowód: akta kontroli str.1/1-23] 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi, zgodnie z poleceniem Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Ś rodowiska (GDO Ś ), przekaza ł  do wiadomo ści wszystkim pracownikom Zarz ądzenie Nr 4 
Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury Antymobbingowej w GDO Ś. Zarządzenie to umo żliwia skierowanie 
zawiadomienia do Generalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska przez pracownika, który uzna ł , że 
zosta ł  poddany mobbingowi ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi. 
Jednocze śnie GDO Ś  wskaza ł  na konieczno ść  uzupełnienia istniej ących w jednostkach procedur 
o zapisy w przedmiotowym zakresie. Z ustale ń  kontroli wynika, że Wewn ętrzna Procedura 
Antymobbingowa funkcjonuj ąca w RDOŚ  w Lodzi zosta ła uzupe łniona o takie zapisy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/24-38] 
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W okresie obj ętym kontrol ą  w RDO Ś  w Lodzi odnotowano jeden przypadek skargi pracownika 
dotyczący dyskryminowania go przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska. Post ępowanie 
przeprowadzono w oparciu o zapisy Wewn ętrznej Procedury Antymobbingowej W ocenie osoby 
skarżącej, procedura ta nie powinna mie ć  zastosowania w sprawach dotycz ących dyskryminacji. 
Zdaniem RDO Ś  definicje mobbingu i dyskryminacji pokrywaj ą  się , dlatego sprawie nadano bieg 
zgodny z Procedurą . 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania Komisja Antymobbingowa uznala, że nie zaistnialy 
przes łanki świadczące o tym, że wobec osoby skarżącej stosowana by ła lub jest dyskryminacja. Osoba 
skarżąca nie skorzysta ła z możliwości procedowania wskazanego przez GDO Ś , tj. skierowania 
zawiadomienia w tej sprawie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/39-501 

W RDOŚ  w Lodzi pracownicy korpusu s łużby cywilnej przestrzegali obowi ązków wynikaj ących 
z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

Nie były wszczynane post ępowania wyja śniaj ące za naruszenie obowi ązków czlonka korpusu s łużby 
cywilnej. Tylko w jednym przypadku zosta ło udzielone upomnienie na pi śmie w trybie art. 115 
ustawy o służbie cywilnej. Postępowania wyjaśniaj ącego nie wszczynano z uwagi na oczywisty 
charakter sprawy. Wobec zastosowanej kary pracownik nie wniós ł  sprzeciwu. 

W okresie obj ętym kontrolą  w RDO Ś  w Lodzi nie by ły również  wszczynane post ępowania 
dyscyplinarne za naruszenia obowi ązków czlonka korpusu s łużby cywilnej. Nie odnotowano tak że 
innych skarg oraz konfliktów pracowniczych, ni ż  będące przedmiotem niniejszej kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/51-54] 

W okresie obj ętym kontrol ą  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w jednym przypadku naruszy ł  
przepisy Kodeksu Pracy 2  dokonuj ąc wobec pracownika wypowiedzenia zmieniaj ącego warunki pracy. 

Sąd Rejonowy w Lodzi wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 r. przywróci ł  pracownika na poprzednio 
zajmowane stanowisko wskazuj ąc w uzasadnieniu, że pracodawca nie zado śćuczyni ł  swojemu 
obowiązkowi należytego poinformowania pracownika o przyczynach wypowiedzenia zmieniaj ącego, 
a jednocze śnie przyczyny te okaza ły się  nieoczywiste. Po wniesieniu apelacji przez RDO Ś , Sąd 
Okręgowy w Lodzi wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. odrzuci ł  apelacj ę  i utrzyma ł  wyrok Sadu 
Rejonowego w mocy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/55-71] 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi wykona ł  wyrok Sadu Okręgowego w Lodzi 
i pismem z dnia 1 lipca 2015 r. przywróci ł  pracownika na poprzednio zajmowane stanowisko od dnia 
24 czerwca 2015 r. Jak wyja śniono3 , rozbieżność  między terminami wynika ła z faktu, iż  pracownik 
w dniach 24-30 czerwca 2015 r. przebywa ł  na urlopie wypoczynkowym. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/72-76] 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm. 
z Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. 
3 Wyjaśnienia Dyrektora RDOŚ  z dnia 2.06.2016 r. 
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Równoleg łym pismem z dnia 1 lipca 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi, ze 
względu na potrzeby jednostki, przeniós ł  tego pracownika na równorz ędne stanowisko w innym 
Wydziale na okres do dnia 30 wrze śnia 2015 r. W dniu tym z pracownikiem zawa rto porozumienie 
o zatrudnieniu go na tym stanowisku do ko ńca 2015 r. Kolejnym porozumieniem z dnia 1 stycznia 
2016r. okres zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku zosta ł  przedłużony i trwa nadal. 

[Dowód: akta kontroli str. 1/77-79] 

II. Nagrody pieniężne, awanse stanowiskowe i p łacowe. 

1. Nagrody pieniężne przyznawane pracownikom.  

W RDOŚ  w Lodzi nagrody pieni ężne są  przyznawane pracownikom zgodnie z obowi ązuj ącymi 
w jednostce regulacjami wewn ętrznymi zgodnymi z zapisami ustawy o służbie cywilnej i ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Opracowano i wdro żono do stosowania Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska 
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom 
RDOŚ. Zgodnie z tym Zarządzeniem, nagrody maj ą  charakter uznaniowy i przyznawane s ą  za 
szczególne osi ągnięcia oraz wyniki w pracy. Oceny pracy zawodowej dokonuje Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Lodzi po zasi ęgnięciu opinii bezpo średniego prze łożonego. Ostateczne 
decyzje w sprawie przyznawania nagród pieni ężnych, ich wysoko ści i terminu wyp łaty podejmuje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Ś rodowiska w Lodzi. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/1-4] 

W okresie obj ętym kontrol ą  nagrody pieniężne były przyznawane kwartalnie wszystkim pracownikom 
RDOŚ , za wyj ątkiem osób d ługotrwale nieobecnych w pracy z powodu choroby lub urlopu 
macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Pracownicy ci byli kazdorazowo informowani o przyczynach 
nie przyznania nagrody. Propozycje wysoko ści nagród dla poszczególnych pracowników 
przedstawiane by ły do akceptacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi przez 
Naczelników Wydzia łów. 

[Dowód: akta kontroli str. 1115-15] 
2. Awanse stanowiskowe i p łacowe pracowników. 

Awanse stanowiskowe i placowe pracowników RDO Ś  w Lodzi odbywały się  zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi zgodnymi z zapisami ustawy o s łużbie cywilnej i Kodeksu pracy. 

Opracowano i wdro żono do stosowania Politykę  awansowania pracowników RDO Ś  w Lodzi, którą  
przekazano wszystkim Naczelnikom Wydzia łów pismem z dnia 29 marca 2010 r. Z wnioskiem o 
awans pracownika wyst ępuje jego bezpo średni prze łożony. Awansować  bez wniosku może 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lodzi. Decyzj ę  o awansie podejmuje kazdorazowo 
Regionalny Dyrektor Ochrony Ś rodowiska w Lodzi. 

Sporządzono i zatwierdzono do stosowania opisy stanowisk pracy funkcjonuj ące w RDOŚ  w Lodzi. 
Dokonano ich warto ściowania oraz wprowadzono taryfikator wynagrodze ń  zasadniczych, którego 
zadaniem jest zniwelowanie awansów stanowiskowych bez jednoczesnego zwi ększenia 
wynagrodzenia. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/16-24: I1/31] 
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W okresie obj ętym kontrolą  awanse stanowiskowe i placowe przyznano 33 osobom z ró żnych 
wydziałów. Wszystkie awanse przyznawane by ły zgodnie z hierarchi ą  stanowisk w s łużbie cywilnej 
okre ślonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia 
stanowisk urz ędniczych, wymaganych kwal ifikacji zawodowych, stopni s łużbowych urz ędników s łużby 
cywilnej, mno żników do ustalania wynagrodzenia oraz szczególnych zasad ustalania i wyp łacania 
innych świadcze ń  przys ługujących cz łonkom korpusu s łużby cywilnej4. 

Najwięcej awansów — 14 - przyznano w Wydziale Ocen Oddzia ływania na Środowisko (WOO Ś ), 
następnie w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (WPN) - 9. 

Odmowy przyznania awansu pracownikom uzasadniane by ły przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lodzi przyczynami ekonomicznymi zwi ązanymi z funkcjonowaniem jednostki. 

Zmiany w wynagrodzeniu pracowników w ramach przyznanych awansów by ły do siebie zbliżone. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/25-28: 11/32-38] 

W okresie obj ętym kontrolą  miało miejsce 5 przypadków przesuni ęcia pracowników na ni ższe 
stanowiska. Przyczyn ą  przeniesienia by ło wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostce. 

W jednym przypadku pracownik zosta ł  przeniesiony na ni ższe stanowisko na czas trwania sprawy 
sądowej. W trzech przypadkach przeniesieni pracownicy otrzymali mniejszy mno żnik do ustalania 
wynagrodzenia. Trzy przeniesienia dotyczy ły pracowników zlikwidowanych Oddzia łów Terenowych. 

[Dowód: akta kontroli str. I1/29-30] 
III. Zmiany organizacyjne. 

Z ustaleń  kontroli wynika, że zmiany organizacyjne przeprowadzone w RDO Ś  w Lodzi by ły 
uzasadnione ze wzgl ędów zarówno ekonomicznych, jak i zwi ązanych z lepszymi możliwo ściami 
zarządzania jednostką . 

W badanym okresie w RDO Ś  w Lodzi obowiązywały dwa Regulaminy Organizacyjne wprowadzone 
następuj ącymi Zarządzeniami: 
- Zarządzenie nr 30/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Ś rodowiska w Lodzi z dnia 30 wrze śnia 
2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Lodzi, 
- Zarządzenie nr 4/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lodzi z dnia 24 lutego 
2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Lodzi. 

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2014 r. zosta ła zmieniona struktura organizacyjna RDO Ś  w Lodzi. 
Główna zmiana polega ła na likwidacji Wydzia łów Spraw Terenowych I (w Piotrkowie 
Trybunalskim), II (w Sieradzu) i III (w Skierniewicach) i przeniesieniu zada ń  tych Wydzia łów do 
Wydzia łu Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 (WPN). Dodatkowo z Wydzia łu Organizacyjno-
Finansowego zosta ły wydzielone Zespól Budżetu i Finansów i Zespól Organizacyjno 
Administracyjny, Kadr i Zamówie ń  Publicznych. 

a Dz. U. Nr 211, poz.1630 ze zm. 
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Likwidacja Wydzialów Spraw Terenowych by ła podyktowana przede wszystkim konieczno ścią  
znalezienia oszcz ędno ści w skutek zmniejszenia limitu środków budżetowych na utrzymanie RDO Ś  
w Lodzi w Projekcie Bud żetowym na 2014 r. 

Przed zmian ą  struktury organizacyjnej dokonano analiz ekonomicznych, z których wynika ło, 
że likwidacja siedzib Wydzialów Spraw Terenowych i przeniesienie pracowników do g łównej 
siedziby jednostki w Lodzi będą  skutkowały obniżeniem ogólnych kosztów utrzymania RDO Ś . 

Z ustaleń  kontroli wynika, że w skutek likwidacji siedzib w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu 
i Skierniewicach uzyskano oszcz ędności z tytu łu obniżenia kosztów takich jak administrowanie 
pomieszczeniami, sprz ątanie, monitoring obiektów i partycypowanie w kosztach remontów 
budynków. Zmniejszy ły się  także koszty paliwa i delegacji. Oszcz ędności uzyskano wzgl ędem lat 
2010-2013. Natomiast wzgl ędem roku 2009 r. wydatki uleg ły zwiększeniu. W tym roku siedziba 
RDOŚ  w Lodzi mie ści ła się  w innej lokalizacji, której koszty utrzymania by ły mniejsze od tych 
w latach 2010-2013. Poni żej przedstawiono porównanie kosztów utrzymania siedzib RDO Ś  w Lodzi 
w poszczególnych latach. 

Rok Wydatki Wydatki w 2015r. Oszczędno ści 
1 2 3 4=2-3 

2009 395 659,36 429 273,55 -33 614,19 
2010 503 259,46 429 273,55 73 985, 91 
2011 519 300,87 429 273,55 90 027,32 
2012 509 906,58 429 273,55 80 633,03 
2013 517 582,51 429 273,55 88 308,96 

Ponadto za łożono, że likwidacja Wydzia łów Spraw Terenowych przyczyni si ę  do lepszej organizacji 
pracy w RDO Ś  w Lodzi przez równomierne roz łożenie zadań  na wszystkich pracowników, jednolito ść  
w procedowaniu spraw, a tak że zwiększenie kontroli i poprawienie koordynacji poszczególnych 
komórek organizacyjnych. 

Projekt Regulaminu Organizacyjnego zosta ł  skonsultowany z Przewodniczącym Komisji Oddzia łowej 
N.S.Z.Z. SOLIDARNOŚĆ  w RDOŚ  w Lodzi oraz z Generaln ą  Dyrekcj ę  Ochrony Środowiska, a także 
w trybie roboczym by ł  przekazany mailowo do konsultacji wszystkim pracownikom RDO Ś  w Lodzi. 

Wskutek zmian organizacyjnych jednemu pracownikowi zostala wypowiedziana umowa o prac ę  
z powodu likwidacji stanowiska pracy. Pracownik ten posiada ł  uprawnienia emerytalne. 
13 pracowników otrzyma ło wypowiedzenie zmieniaj ące miejsce świadczenia pracy, 2 pracowników 
otrzymalo wypowiedzenie dotycz ące zmiany miejsca świadczenia pracy i zmiany stanowiska, 
a 3 pracowników otrzymalo wypowiedzenie zmieniaj ące warunki pracy i p łacy. Większość  
pracowników Wydzialów Spraw Terenowych zostala przeniesiona do WPN. 

[Dowód: akta kontroli str. III/1-1621 
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Maj ąc na uwadze powy ższe ustalenia wnosz ę  o: 

1) Dochowanie nale żytej staranno ści w stosowaniu obowi ązujących przepisów prawa pracy 
związanych z wypowiedzeniami umów o prac ę , szczególnie odno śnie właściwego uzasadniania 
i okre ś lania przyczyn wypowiedzenia. B łędy w tym zakresie zosta ły wskazane w wyroku S ądu 
Rejonowego w Łodzi z dnia 11 lutego 2015 r. 

2) Dochowanie należytej staranno ści i przejrzysto ści w komunikowaniu pracownikom ewentualnych 
przyszłych zmian organizacyjnych w jednostce. 

Przedstawiaj ąc powyższe sprawozdanie z kontroli, prosz ę  Pana Dyrektora o z łożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podj ętych dzia łaniach 
zmierzaj ących do realizacji zalece ń  pokontrolnych w terminie do dnia 30 lipca 2016 r. 

Zgodnie z art .  52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić  do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustale ń  kontroli. 

Stanowisko wnosi się  za po średnictwem dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewn ętrznego 
w Ministerstwie Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do tre ści sprawozdania, informacj ę  
w tej sprawie nale ży przekaza ć  bezpo średnio do dyrektora BKA. 

Do wiadomo ści: 

1. Departament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska 
2. Generalna Dyrekcja Ochrony Ś rodowiska 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

