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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 12/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. zespół
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ)
przeprowadził w dniach 21 lipca - 7 sierpnia 2014 r. kontrolę doraźną w zakresie prowadzonej przez
Państw owy Instytut Geologiczny- Państw ow y Instytut Badawczy (dalej: PIG-PIB; Instytut)
polityki kadrowej w latach 2011-2014 (do 30 czerwca).
Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:
• Jerzy Chabros - Radca Ministra w BKA;
• Stanisław Kucharski - Główny Specjalista w BKA.

Ustalenia kontroli.

I. Polityka kadrow a prowadzona w PIG- PIB w okresie 1.01.2011- 30.06.2014 r.
Dyrektor PIG- PIB wprowadził wieloletni plan działania Instytutu zarządzeniem nr 3 z dnia 1 lutego
2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wieloletniego planu działalności Instytutu pn.
„Strategia działalności Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego
w latach 2010- 2015”.
Jedną z części tego dokumentu jest rozdział 6 poświęcony: kierunkom rozwoju kadry.
[Dowód: akta kontroli str. 1/1-3; 114- 125]
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Stan i strukturę zatrudnienia w PIG- PIB w kontrolowanym okresie przedstawia poniższe
zestawienie1.

kategoria stanowiska

l.p.

1 naukowi w tym:
prof. zw. nzw. kontr.
adiunkt
asystent
2 Badawczo- techniczny
3 Inżynieryjno- techniczny
4 administr.- ekonomiczny
5 stanowiska robotnicze
6 pracownicy obsługi inne

Razem

Ilość etatów
zmiana zmiana
%
2014 zatr.
2011
2,2
104,53
102,33
2,1
36,2
-1,3
-3,5
37,5
5,5
9,3
64,33
58,83
-2
4
-33,3
6
-9,4
-9,25
98
88,75
46,43
9,7
523,53
477,1
13,5
14,6
105,85
92,35
5
125,0
4
9
-0,25
28
-0,9
28,25
7,2
57,63
859,66
802,03

liczba
pracowników zmiana zmiana
2014 zatr.
%
2011
2
107
105
1,9
-1
37
-2,6
38
66
5
8,2
61
-2
4
-33,3
6
-9
-9,2
98
89
534
48
9,9
486
94
107
13
13,8
5
10
100,0
5
-1
-3,4
28
29
58
817
875
7,1

-

W badanym okresie następował systematyczny wzrost ogółem liczby etatów oraz liczby
zatrudnionych w Instytucie.
- Największy spadek etatów i zatrudnionych wystąpił w grupie pracowników badawczotechnicznych.
- Największy przyrost etatów i zatrudnionych nastąpił w grupie pracowników inżynieryjnotechnicznych i administracyjno- ekonomicznych.
[Dowód: akta kontroli str. 1/4; 114- 125]

Planowanie nowych etatów i realizację planu w PIG- PIB w kontrolowanym okresie,
przedstawia poniższe zestawienie.
Rok
2011
2012
2013
2014
Razem

uwagi
Ilość etatów
planowana zrealizowana
22,62
22,65 Realizację wykazano na podstawie różnicy z lat 2011 i 2010
1,60
14,00
46,05
7,00
10,00 Przedstawiono dwa dokumenty z tą samą datą, o różnych
8,00
wielkościach planowanego zatrudnienia.
80,30
51,62

Planowana wielkość zatrudnienia wyrażona w etatach w kontrolowanym okresie, została przekroczona
o 28,68 etatów (ok. 55,5%).
Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Instytutu wynika, że: Brak dokumentów potwierdzających
dokonywanie zmian przez Dyrektora PIG- PIB w planie zatrudnienia. Zmiany planów mogły wynikać
z bieżących potrzeb podczas realizacji zadań.
Przekraczanie
oraz niezrealizowanie planu zatrudnienia, powinny
być korygowane
w momencie ich zaistnienia. Brak dokumentów zmieniających plan na dany rok w wyżej opisanym
zakresie oraz istnienie dwóch dokumentów o takich samych znakach, świadczy
o braku rzetelności w planowaniu etatów w Instytucie oraz prowadzeniu dokumentacji.
1Powyższe zestawienie powstało na podstawie danych otrzymanych w kontrolowanej Jednostce.
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[Dowód: akta kontroli str. 1/5-10; 104- 107]

Zasady przyjmowania pracowników do pracy w PIG- PIB.
Zgodnie z § 10 ust. 6 ZUZP, zatrudnienie pracownika jest poprzedzone konkursem. Warunki
zatrudnienia pracownika określa się w ogłoszeniu o konkursie.
Zasady przyjmowania pracowników naukowych do pracy w Instytucie regulowane są w:
- ustawie z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych2,
- Statucie PIG-PIB z dnia 17 lutego 2011 r., zatwierdzonego z upoważnienia Ministra Środowiska
przez podsekretarza Stanu Głównego Geologa Kraju w dniu 21 lutego 2011r„
- zarządzeniu nr 16 Dyrektora PIG-PIB z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania przy
zatrudnianiu pracowników na stanowiska naukowe w Instytucie oraz zarządzeniu nr 15 Dyrektora
PIG-PIB z dnia 14 maja 2011 r. zmieniającego powyższe zarządzenie,
- zarządzeniu nr 31 dyrektora PIG-PIB z dnia 30.08.2013 r. w sprawie regulaminu konkursu przy
zatrudnianiu pracowników na stanowiska inne niż naukowe.
[Dowód: akta kontroli str. 1/11-14]

Zatrudnianie nowych pracowników w PIG- PIB w okresie objętym kontrolą.
Syntetyczne dane dotyczące zatrudnienia nowych pracowników w poszczególnych latach przedstawia
tabela poniżej3.

nowozatrudnieni
Liczba
pracowników
Ilość etatów

rok

razem

2011
50

2012
60

2013
78

2014
26

214

46,35

58,45

76

24,5

205,3

Z powyższych danych wynika, że w kontrolowanym okresie w Instytucie zachodziły znaczne ruchy
kadrowe. Zmiany te objęły 24,5% stanu osobowego oraz 23,9% etatów.
[Dowód: akta kontroli str. 1/15-19]
Kontroli poddano 30 postępowań z naboru pracowników do Instytutu, w poszczególnych latach,
w okresie objętym kontrolą. Próba losowa objęła głównie pracowników na stanowiskach innych niż
naukowe. W kontrolowanych przypadkach stwierdzono następujące odstępstwa od obowiązujących
zasad, wynikających z wewnętrznych przepisów obowiązujących w PIG- PIB:
- brak dokumentacji z naboru,
- brak protokołu z naboru,
-

brak ukonstytuowania się Komisji Konkursowej (KK) - wskazanie przewodniczącego,
sekretarza,
brak w składzie z-cy dyrektora lub sekretarza naukowego,
brak podpisów KK na protokole,
powołanie KK przez z-cę dyrektora (zgodnie z wewnętrznymi regulacjami KK powołuje
dyrektor PIG-PIB),

2 Dz. U. nr 96 poz. 618
3 Dane te ujmują przyrost nowych etatów oraz zastępstwa na stanowiskach, wynikające głównie z urlopów
macierzyńskich. Powyższe zestawienie powstało na podstawie danych otrzymanych w trakcie kontroli w PIGPIB.
3

-

dwuosobowa KK (zgodnie z przepisami minimum 3 osoby),
protokoły z posiedzenia KK nie odzwierciedlają jej pracy, ponieważ nie wynika z ich treści, że
dokonano ocen złożonych dokumentów, nie przeprowadzono oceny kandydatów
zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania, nie przedstawiono listy kandydatów
wraz z ich oceną.

Powyżej stwierdzone uchybienia w zakresie przestrzegania wewnętrznych przepisów to brak
rzetelności i staranności, co przekłada się na brak przejrzystości procesu naboru nowych
pracowników.
[Dowód: akta kontroli str. 1/20- 103; 114- 125]

Zmiany stosunku pracy pracowników Instytutu w kontrolowanym okresie.
W poniższej tabeli przedstawiono syntetycznie zmiany stosunku pracy pracowników w PIG- PIB4.

rok
awans
2011
2012
2013
2014
Razem

30
41
44
28
143

Zmiana stosunku pracy
Zmiana profilu
Obniżenie
pracy
stanowiska
3
0
1
37
3
2
4
0
11
39

ogółem

33
79
49
32
193

Z powyższych danych wynika, że w badanym okresie awansowało 143 pracowników, obniżenie
zajmowanego stanowiska objęło 39 pracowników, a 11 pracowników zmieniło profil swojej pracy
w ramach Instytutu.
W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe czternastu pracowników, ze szczególnym
uwzględnieniem zmiany stosunku pracy w kontrolowanym okresie.
W sprawdzonych aktach osobowych, wszystkie przypadki zakwalifikowane jako obniżenie
zajmowanego przez pracownika stanowiska wynikały z porozumień zmieniających umowę o pracę.
Porozumienia te zawierane były na czas określony i obejmowały najpierw podwyższenie stanowiska
oraz podwyższenie wynagrodzenia.. Po upływie określonego czasu następował zgodnie z tym
porozumieniem, powrót do niższego stanowiska oraz do związanego z tym stanowiskiem
wynagrodzenia zasadniczego.
Jak wyjaśniono, wynikało to z: ...okresowego podwyższenia wynagrodzenia ponad górną granicę
widełek płacowych. Powyższa zmiana związana była z realizacją zadań z umowy pn. „Zadania
Państwowej Służby hydrogeologicznej w latach 2009- 2011”.....Zmiana stanowiska związana
z realizacją ww. umowy dotyczyła w przybliżeniu około 40 osób.
Opisany powyżej przypadek związany z „czasową podwyżką wynagrodzenia zasadniczego”, może
być realizowany wtedy, gdy są na to środki. Wynika to z uzyskania wyższych dotacji, niż rzeczywiste
potrzeby w zakresie kosztów osobowych.
Planowanie kosztów osobowych w służbie hydrologicznej było nierzetelne, co wynika
z opisanej praktyki.
[Dowód: akta kontroli str. 1/104- 109; 112- 125]

4Na podstawie zestawienia przygotowanego przez PIG- PIB, kontrolujący wyodrębnili trzy grupy (awans,
obniżenie stanowiska, zmiana profilu pracy).
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W części sprawdzonych podczas kontroli akt osobowych, w dokumentacji pracowników brak
dokumentu, na podstawie którego dokonywano zmian stosunku pracy.
Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wynika, że: W nawiązaniu do podanych przykładów zmian
stanowisk Pracowników na wyższe, zrealizowanych bez wniosku o zmiany, uprzejmie informuję, że
aktualnie w Dziale Spraw Personalnych nie pracuje żadna osoba odpowiedzialna za realizację tych
procedur.
W sprawdzonych aktach osobowych pracowników, stwierdzono ponadto, materiały, które nie są
formalnie dokumentami, ponieważ nie są podpisane, brak na nich daty przyjęcia do stosowania
(szczególnie dotyczy to zakresu obowiązków), wskazanie zakresu czynności po kilku lub kilkunastu
miesiącach od zatrudnienia pracownika.
Brak istotnych dokumentów w aktach osobowych, świadczy o braku rzetelności oraz braku
przejrzystości procesu awansowania oraz dokumentowania przebiegu pracy pracowników.
[Dowód: akta kontroli str. 1/104- 109; 112-125]

II. Postępowania dyscyplinarne i mobbingowe:
Postępowania dyscyplinarne wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych PIG -PIB są
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
Wobec pozostałych osób zatrudnionych w Instytucie, w przypadku naruszenia obowiązków
pracowniczych, stosuje się regulacje zawarte w Kodeksie pracy5. W okresie objętym kontrolą
odnotowano kilka przypadków postępowań wszczętych na podstawie wymienionych ustaw.
Rzecznik Dyscyplinarny przy PIG-PIB wszczął 2 postępowania dyscyplinarne, z czego jedno
postępowanie zawieszono na wniosek wnoszącego skargę, zaś drugie postępowanie umorzono
z powodu niezgodności wniosku z ustawą o instytutach badawczych.
Siedmiu pracowników zostało ukaranych karą nagany lub upomnienia za nieprzestrzeganie ustalonej
organizacji i porządku w procesie pracy na podstawie art. 108 Kodeksu pracy.
PIG-PIB jako pracodawca przestrzega przepisów Prawa pracy. W okresie objętym kontrolą
pracownicy Instytutu wnieśli do Sądu Pracy 2 powództwa, z czego jedno zostało oddalone jako
nieuzasadnione, zaś druga sprawa zakończyła się ugodą.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-2:11/33]
W PIG-PIB podjęto tylko formalnoprawne działania mające na celu przeciwdziałanie występowaniu
zjawiska mobbingu, poprzez opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury postępowania w tym
zakresie oraz powołanie Komisji Antymobbingowej, której zadaniem jest orzekanie w zgłoszonych
przypadkach mobbingu oraz molestowania seksualnego.
Negatywnie należy ocenić zapisy funkcjonującej w PIG-PIB wewnętrznej procedury
antymobbingowej, ponieważ nie reguluje ona sposobu postępowania w przypadku, kiedy osobą

5Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z póź. zm.
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zainteresowaną w rozumieniu przepisów tej procedury6, jest dyrektor Instytutu. Jak wyjaśnił
Kierownik PIG-PIB7, wymienione uchybienie było jedną z przyczyn bezpośredniego pisemnego
poinformowania Ministra Środowiska o zaistniałej ostatnio w PIG-PIB sprawie mogącej mieć
znamiona mobbingu oraz skomplikowanych relacji osobistych (w tym zachowanie o znamionach
stalkingu), bez uprzedniego jej wyjaśnienia w oparciu o obowiązujące w Instytucie wewnętrzne
procedury w tym zakresie.
Kontrolujący nie uzyskali od Kierownika PIG-PIB jednoznacznej
odpowiedzi, czy problem
wadliwych zapisów wewnętrznej procedury antymobbingowej obowiązującej w Instytucie, który był,
jak wskazano wcześniej, jednym z powodów nie przeprowadzenia wewnętrznego postępowania
wyjaśniającego w tej sprawie, został przedstawiony Ministrowi Środowiska. Jak wyjaśniono8, (....) na
spotkaniu w MŚ w dniu 4.08.2014 r. w którym uczestniczyli ze strony PIG (...... ) przedstawiono Panu
Ministrowi (...... ) (obecni..... ) szczegółowo zaistniałą sytuację oraz przekazano dodatkowy załącznik
w postaci elektronicznej (sms) poinformowano również Pana Ministra, że ze względu na relacje
służbowe oraz obowiązujący regulamin wewnętrzny działania w PIG mogą będą nieskuteczne.
W podobnym tonie przebiegała rozmowa z Panem Ministrem (...... ) przeprowadzona następnego dnia.
[Dowód :akta kontroli str. II/ 3-10; 11/11-13; 11/37-43]
Wewnętrzna procedura antymobinngowa obowiązująca w PIG-PIB została rozpowszechniona wśród
pracowników drogą elektroniczną na służbowe skrzynki pocztowe w formie e-biuletynu. Zastrzeżenia
może budzić brak dokumentu jednoznacznie potwierdzającego zapoznanie się pracownika
z przedmiotowymi regulacjami.
Pracownicy Instytutu nie składają pisemnego oświadczenia
o zapoznaniu się z treścią wewnętrznej procedury antymobbingowej. Żaden dokument potwierdzający
ten fakt nie jest dołączany do akt osobowych pracownika.
W PIG-PIB nie powołano Komisji Antymobinngowej na nową kadencję. Termin kadencji
funkcjonującej dotychczas w Instytucie Komisji Amtymobinngowej upłynął w dniu 8 lipca 2014 r. Jak
wyjaśniono9 , termin powołania Komisji został przesunięty ze względu na konieczny okres
oczekiwania na wyrażenie zgody przez wytypowanych do jej składu członków, jak również ze
względu na aktualne zmiany organizacyjne związane z odwołaniem dotychczasowego Dyrektora PIGPIB.
W okresie objętym kontrolą Instytut i pracownicy Instytutu nie podejmowali działań zapobiegawczych
mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi lub molestowaniu seksualnemu, które zostały
wskazane w wewnętrznej procedurze antymobbingowej, tj. nie inicjowali oraz nie prowadzili szkoleń
dotyczących tej problematyki oraz nie udostępniali i nie rozpowszechniali
materiałów
informacyjnych w tym zakresie. W PIG-PIB nie była też przeprowadzana diagnoza środowiska pracy
pod kątem występowania zjawiska mobbingu.
W PIG-PIB został rozpowszechniony Kodeks etyki pracownika naukowego stanowiący załącznik do
uchwały Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. W Instytucie nie opracowywano

6 Osoba, której stawiany jest zarzut dopuszczenia się mobbingu lub molestowania seksualnego i każda inna
osoba mobbowana(mobbingowana) lub molestowana seksualnie(ofiara mobbingu lub molestowania
seksualnego).
7 Pismo PIG-PIB znak:G-070(17)/2014 z dnia 7.08.2014 r.
8 Wyjaśnienie Kierownika PIG-PIB przekazane pocztą elektroniczną w dniu 12.08.2014 r.
9 Wyjaśnienia PIG-PIB z dnia 28.07.2014 r
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odrębnego dokumentu, który dotyczyłby zasad etycznego postępowania zawodowego i dotyczył
wszystkich zatrudnionych grup pracowników.
[Dowód: akta kontroli str. 11/14-15; 11/16-32]
W okresie objętym kontrolą w PIB-PIB zgłoszono formalnie 1 przypadek mobbingu (w roku 2013).
W wyniku wszczętego przez Komisję Antymobbingową postępowania wyjaśniającego, sprawa
zakończyła się polubownie na skutek przeprowadzonej rozmowy osób zainteresowanych
z Dyrektorem PIG-PIB. Konsekwencji dyscyplinarnych nie wyciągano.
[Dowód: akta kontroli str. 11/34-36]

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:
1. Wprowadzenie do stosowania praktyki dokumentowania zmian w planach zatrudnienia oraz
innych istotnych dla PIG-PIB dokumentach, które będą odzwierciedlać realizację przyjętych
założeń oraz dokumentować odstępstwa od tych założeń.
2. Wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych przepisów, rzetelnym
dokumentowaniem oraz realizacją całego procesu naboru pracowników do pracy w Instytucie.
3. Rzetelne planowanie kosztów, w tym szczególnie kosztów osobowych, w ramach
występowania o środki publiczne na realizację zadań, programów, które wykonuje PIG-PIB,
jako zadania Państwowego Instytutu Badawczego.
4. Wzmożenie nadzoru nad rzetelnością prowadzenia akt osobowych pracowników Instytutu.
5. Uzupełnienie funkcjonującej obecnie w PIG-PIB wewnętrznej procedury antymobbingowej
0 regulacje odnośnie sposobu postępowania w przypadku, kiedy osobą zainteresowaną
w rozumieniu przepisów tej procedury, jest dyrektor Instytutu.
6. Podjęcie działań zapobiegawczych zjawisku występowania mobbingu i molestowania
seksualnego wymienionych w rozdziale III pkt. 2 i 3 Procedury przeciwdziałania mobbingowi
1 molestowaniu seksualnemu, wprowadzonej do stosowania zarządzeniem nr 7 Dyrektora
PIG-PIB z dnia 29.03.2010 r.
7. Wprowadzenie zasady potwierdzania przez pracowników PIG-PIB faktu zapoznania się
z treścią wewnętrznej procedury antymobbingowej w formie pisemnego oświadczenia
załączanego do akt osobowych.
8. Rozważenie dokonania rozeznania środowiska pracy Instytutu pod kątem występowania
zjawiska mobbingu.
9. Rozważenie opracowania kodeksu etyki postępowania zawodowego, który dotyczyłby
wszystkich grup pracowników zatrudnionych w Instytucie.
10. Niezwłoczne powołanie na nową kadencję Komisji Antymobbingowej.
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Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Pana Kierownika o złożenie pisemnej
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działaniach
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie do dnia 30 września 2014 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 ustaleń kontroli.
Stanowisko wnosi się za pośrednictwem dyrektora Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
w Ministerstwie Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do treści sprawozdania, informację
w tej sprawie należy przekazać bezpośrednio do dyrektora BKA.
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Do wiadomości:
Pan Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju
Pan Rafał M iland - Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych.
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