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Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Dekoracyjna 8
65-722 Zielona Góra

Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 4.04.2016 r. odnoszącego się do kontroli
przeprowadzonej w dniach 9 , 22 i 30 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Trzebiechów.
Do pktu 1. Akta osobowe
Na dzień dzisiejszy dokumenty znajdujące się w aktach osobowych Pani
zostały ułożone
chronologicznie w poszczególnych częściach akt, ponumerowane oraz sporządzono pełny wykaz
dokumentów w każdej z tych części.
Do pktu 2 i 3 Szkolenia bhp pracowników
Pan :
'
zatrudniony od 17.11.2005 r. złożył oświadczenie o szkoleniu BHP przeprowadzonym
w dniu zatrudnienia przez kierownika zakładu Pana Stanisława Drobka. Pani
zatrudniona
na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej od 01 stycznia 2007 r. ( do 31 grudnia 2006 r. w
Trzebiechowskim Ośrodku Kultury na stanowisku bibliotekarza), uczestniczyła w szkoleniu okresowym
pracodawców i osób kierujących pracownikami w okresie od 19.05.2008 r. do dnia 06.06.2008 r. - szkolenie
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - zakończone wydaniem zaświadczenia nr 5/4/l/V/2008 r. Pan
- zatrudniony na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od l
stycznia 2007 r.(do 31.12.2006 zatrudniony w GOPS na stanowisku inspektora) , uczestniczył w szkoleniu
okresowym pracodawców i osób kierujących pracownikami w okresie od 19.05.2008 r. do dnia 06.06.2008 r.
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - zakończone wydaniem zaświadczenia
nr 8/4/l/V/2008 r. Pan .
przed zatrudnieniem w kwietniu 2004 r. odbył staż w Urzędzie Gminy w
2003 r. i jako stażysta był przeszkolony. Dlatego umknęło to pracownikowi prowadzącemu wówczas sprawy
kadrowe pracowników, Dopiero^po weryfikacji akt osobowych pracowników urzędu i zatrudnieniu osoby ds.
szkoleń z zakresu BHP ww. pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ich stanowisk pracowniczych
Na dzień dzisiejszy ww. pracownicy posiadają aktualne szkolenia okresowe.
Wyjaśnień udzieliła: Eleonora Barsul-inspektor ds. kadr-od l marca 2016 r.
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