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W odpowiedzi na sprawozdanie z kontroli z dnia 3 września 2014 roku w zakresie 

polityki kadrowej prowadzonej w PIG-PIB (w okresie 01.01.2011 -  30.06.2014) uprzejmie 
informuję:

1. Od roku 2015 Dział Spraw Personalnych wprowadzi obowiązkowy nowy druk planu 

zatrudnienia oraz zasadę archiwizowania korekt planów zatrudnienia.

Aktualnie zmiany zatrudnienia ujęte są w comiesięcznej prognozie planu wynagrodzeń 

i weryfikowana wraz z nim. Dodatkowo informacja o planie zwiększenia zatrudnienia na 

dany rok jest dokumentowana corocznie w styczniu.

2. Proces naboru pracowników do PIG-PIB realizowany był w okresie sprawozdawczym 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w PIG-PIB, w tym zakresie. Ponieważ okazały 

się one nieskuteczne i niezadowalające w związku z tym od sierpnia 2013 roku został 

wprowadzony w PIG-PIB regulamin rekrutacji. Ponadto, trwają systematyczne prace nad 
udoskonaleniem ww. procedur.

Obowiązujący „Regulamin konkursu przy zatrudnianiu pracowników na stanowiska inne 

niż naukowe w Państwowym Instytucie Geologicznym -  Państwowym Instytucie 

Badawczym” oraz formularze obowiązujące w zakresie rekrutacji -  wniosek o wszczęcie 

rekrutacji, wzór protokołu z rekrutacji, ujednolicony wzór ogłoszenia na rekrutację) jest 

zapewnieniem, że usprawnianie procedur jest kontynuowane. Jednocześnie pracownicy 

Działu Spraw Personalnych dołożą wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna, 
rzetelna i nie budząca wątpliwości.

3. PIG-PIB wprowadził tworzenie cyklicznego planu wynagrodzeń w układzie ogólnym 

i .szczegółowym. Plan jest comiesięcznie aktualizowany oraz analizowany przez
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stosowne komórki: Dział odpowiedzialny za rozliczanie umów realizowanych przez 

Instytut, Samodzielną Sekcję Analiz Ekonomicznych i Dyrektora ds. Ekonomicznych. 

Kilkustopniowa weryfikacja pozwala na bieżące śledzenie sytuacji kosztowej, 

zauważenie ewentualnych odchyleń od zaplanowanych wydatków oraz odpowiednio 

szybką reakcję w tym zakresie.

4. Akta osobowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

Odrębne decyzje dotyczące archiwizowania pewnych grup dokumentów mogły wynikać 

ze względów organizacyjnych lub innych założeń. W ostatnich latach Dział Spraw 

Personalnych został uzupełniony o nową kadrę, która stale pracuje nad unormowaniem 

spraw personalnych (ujednolicanie formularzy, opracowanie, wprowadzenie i aktualizacja 

procedur postępowania, regulaminów). Jednym z wielu elementów regulowania spraw 

personalnych jest wprowadzanie nowego systemu informatycznego.

5. Procedura antymobbingowa została uzupełniona o regulacje odnośnie sposobu 

postępowania w przypadku, kiedy osobą zainteresowaną jest Dyrektor Instytutu.

6. W ostatnim miesiącu w Państwowym Instytucie Geologicznym Państwowym Instytucie 

Badawczym została przeprowadzona akcja informacyjna w zakresie zjawiska mobbingu. 

Pracownicy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych otrzymali broszury 

informacyjne na temat mobbingu zredagowane przez Państwową inspekcję Pracy.

W przygotowaniu jest również szkolenie dla pracowników Państwowego Instytutu 

Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie stresu i innych zagrożeń 

psychospołecznych w miejscu pracy (mobbing, dyskryminacja, równe traktowanie, 

molestowanie) a także identyfikacja tych zagrożeń oraz przeciwdziałanie im. Szkolenie 

przeprowadzi Nadinspektor Pracy z Państwowej inspekcji Pracy. Zgodnie z terminarzem 

PIP szkolenie zostało zaplanowane na początku 2015 roku.

7. Dział Spraw Personalnych opracował formularz oświadczenia potwierdzający 

zapoznanie się pracowników z treścią „Procedury Przeciwdziałania mobbingowi i 

molestowaniu seksualnemu w Państwowym Instytucie Geologicznym Państwowym 

Instytucie Badawczym”.

8. Ostatnim etapem szkolenia przeprowadzonego we współpracy z Państwową inspekcją 

pracy będzie badanie realizowane wśród pracowników dotyczące, m.in. zjawiska 

mobbingu. Na podstawie raportu z badania Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy 

Instytut Badawczy podejmie odpowiednie działania.



9. Aktualna Dyrekcja PIG-PIB przekaże pod rozwagę nowemu Dyrektorowi PIG-PIB 

możliwość opracowania kodeksu etyki postępowania zawodowego, który dotyczyłby 

wszystkich grup pracowników zatrudnionych w Instytucie.

10. Komisja Antymobbingowa została powołana na nową kadencję w dniu 20 sierpnia 2014 

roku.
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