
mzm MIASTA GDYMI
BIURO KONTROLI

Alejs Maftxafta Pit*«diki*fS S2/S4
81-382 Gdynia

PBK.1711.4.1.2016

PROTOKOLNR 7/2016

z kontroli przeprowadzonej w:
Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czamego 1, 81-374 Gdynia
przez:

Iwone_ Torkowska^ - kierownika Biura Kontroli
Jolante. Armknecht - inspektora Biura Kontroli

Kontrola planowa systemu gromadzenia i przetwarzania danych dotycza_cyeh
frekwencji (metody gromadzenia danych, ich zakres, opracowanie dotyczace
frekwencji); zatrudnienie pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem
organizacji i trybu pracy,, wymiaru czasu pracy, kontroli dyscypliny pracy,
naktadow i rozliczenia pracy wykonywanej poza siedziba^ Muzeum.

Kontrol? przeprowadzono na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Gdyni
nr 7/2016 z dnia 16 marca 2016 roku (SOO.077.25.2016).

Kontrole, przeprowadzono w okresie 16 marca do 12 kwietnia 2016 roku.

W kontrolowanym okresie runkcje. Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni pemil:
Pan Jacek Friedrich.

Wyjasnieh w trakcie kontroli udzielali:
1. Jacek Friedrich - Dyrektor Muzeum
2. - Zastejpca Dyrektora Muzeum,
3. - Spec. ds. plac i pracowniczych,
4. - Asystent,
5. - Asystent.

Napodstawie udostepnionych dokumentow ustalono, co nastepuje:

I. PRZEPISY

1. Ustawa z 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 987 z pozn. zm.);

2. Ustawa z 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
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3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm.);

4. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 z pozn. zm);

5. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pozn.
zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentow zwiazanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996
nr 62, poz. 286 z pozn. zm.);

7. Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2 z 6 stycznia 1983 r. w sprawie
utworzenia Muzeum Miasta Gdyni;

8. Uchwala Nr XXVIII/589/13 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Muzeum MiastaGdyni (D. U. Wojewodztwa
Pomorskiego z 18 marca 2013 r. poz. 1446.

II. ORGANIZACJA

Muzeum Miasta Gdyni, zwanego dalej Muzeum, utworzone zostalo
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2 z 6 stycznia 1983 r. w sprawie
utworzenia Muzeum Miasta Gdyni. Muzeum jest samorzadowa^ instytucji
kultury, wpisanq. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia. Organizatorem
Muzeum jest Gmina Miasta Gdyni.
Muzeum dziala w szczegolnosci na podstawie ustawy z 21 listopada 1996 r.
o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z pozn. zm.), ustawy
z 25 pazdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) i statutu. W 2013 roku
obowiajzywal statut nadany uchwalq. Nr XXX/725/2005 Rady Miasta Gdyni
z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni,
a nastejmie od 2 kwietnia 2013 r. statut nadany uchwalq. Nr XXVIII/589/13
Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Muzeum
Miasta Gdyni.
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III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZACYCH
FREKWENCJI

Informacje dotyczace pomiaru frekwencji zwiedzajacych gromadzone sa[
w punkcie kasy przez pracownika muzeum obshiguja^cego kase.. Pracownik kasy
dokonuje rowniez pomiaru frekwencji podczas takich wydarzeh jak: promocje
ksiajzek, projekcje filmowe, wernisaze, oprowadzenia kuratorskie, weekendowe
warsztaty dla rodzin, urodziny w muzeum (liczbe, osob uczestniczajcych licz^
rowniez osoby prowadzqce imprezej, noc muzeow i pozostate wydarzenia.
Frekwencje. wyjsc plenerowych (zewnetrznych) gromadzi pracownik
prowadzacy te imprezy. W przypadku prowadzonych warsztatow frekwencja
ustalana jest rowniez na podstawie rozdanych materialow.
Do frekwencji wliczana jest rowniez liczba zwiedzajacych w zwiazku
z organizacjq.Nocy Muzeow, Urodzin Gdyni, Swieta Niepodleglosci.
S3, to imprezy dajace mozliwosc bezplatnego zwiedzania ekspozycji, ktore
zazwyczaj s^ niedostejme dla zwiedzajacych. Imprezy te majq charakter
okazjonalny i cze.sto towarzysza^im warsztaty, wyklady oraz pokazy.
Formularze frekwencji opracowano i wprowadzono na stale w styczniu 2015 r.,
sq one wypelniane codziennie. Zestawienia miesieczne przekazywane
sa_do Osrodka Edukacji. Ankieta zawiera nastejpujace dane: rodzaj sprzedanych
biletow - normalne, ulgowe i ulgowe z podziatem na grupy osob uprawnionych;
wejscia bezplatae i zajecia muzealne, oprowadzanie z przewodnikiem.
Wszystkie wymienione kategorie dzielone sq. na gmpy czasowe.
Kontrolujqcym okazano ankiety z 2015 roku, w ktorych ewidencjonowana jest
rowniez liczba zwiedzajacych obcokrajowcow (zaznaczona * w ankiecie).
W ankietach okreslono pojecie uczestnika i opiekuna.

- Asystent, sktadajac wyjasnienia ustne
poinformowala, ze do frekwencji dodawana jest liczba osob uczestniczacych
w organizowanych imprezach zewnetrznych, tzw. plenerowych (zat. nr 2).
Na koniec miesiaca pracownik kasy sporzadza zestawienie frekwencji
odwiedzajacych muzeum danego miesiaca, ktore skladane jest do Osrodka
Edukacji. Asystent na podstawie informacji ujetych
w zestawieniach zawartych w poszczegolnych miesiacach wraz z frekwencji
na organizowanych imprezach zewnetrznych sporzadza zestawienie miesieczne
zbiorcze. Na podstawie zestawieh miesiecznych sporzadzane jest sprawozdanie
roczne.

Okazano syntetyczne dane do sprawozdania merytorycznego w wykonania
zadan i budzetu Muzeum Miasta Gdyni za 2015 r.
Zbiorcze dane statystyczne dotyczace frekwencji w 2015 r. przedstawiono
w ujeciu tabelarycznym:
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Tabela nr 1

Zwiedzaja^cy wystawy odplatnie 7.379 osob

Zwiedzajqcy wystawy bezplatnie 10.173 osob

Lekcje muzealne 4.704 osob

W ramach roznych form
dzialalnosci upowszechnienionej

3.536 osob

Opracowania kuratorskie 413 osob

Weekendowe warsztaty dla rodzin 264 osoby
Urodziny w Muzeum 883 osoby
Noc Muzeow 4.600 osob

97. Gdyriskie Urodziny
Niepodleglej

1.326 osob

Urodziny Gdyni 1.100 osob

Imprezy plenerowe 3313 osob

Laczna liczba odwiedzajacych
obiekt i korzystaj^cych z oferty

37.690 osob

W trakcie kontroli , zatrudniona na stanowisku
asystenta skorygowata lacznajiczbe. odwiedzajacych obiekt i korzystajacych
z oferty (zal. nr 3).

IV. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW,
ORGANIZACJA, TRYB PRACY, WYMIAR CZASU PRACY,
KONTROLA DYSCYPLINY PRACY, NAKLADANIE I ROZLICZANIE
PRACY WYKONYWANEJ POZA SIEDZIBA. MUZEUM.

Struktura organizacyjna Muzeum Miasta Gdyni zostala okreslona w Zalaczniku
Nr 1 do Zarzadzenia nr 1427/14/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25 marca 2014
r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Miasta
Gdyni.
Muzeum kieruje Dyrektor, ktoremu bezposrednio podlegajaj
- Zastepca Dyrektora,
- Glowna Ksiejgowa,
- Dzial Glownego Inwentaryzatora,
- Dzial Historyczny,
- Dzial Sztuki,
- Osrodek Edukacji,
- Biblioteka,
- Konserwator Zabytkow.
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Zastepcy Dyrektorapodlegaja^bezposrednio:
- Dzial Administracyjno - Organizacyjny,
- Dzial Projektow,
- Specjalista ds. Promocji,
- Kierownik Biura Dyrekcji.

Glowny Ksie_gowy kieruje Dzialem Finansowo - Ksie.gowym.

Stan etatow ksztartowal si? nastepujaco:

I.p

2.

3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

Stanowisko/dzial

Dyrektor
Zastgpca Dyrektora
Dz. Glownego Inwentaryzatora
Dz. Historyczny
Dz. Sztuki

Osrodek Edukacji
Biblioteka*

Konserwator Zabytkow
Dz. Administracyjno -
Organizacyjny
Dz. Projektow
Specjalista ds. Promocji
Kierownik Biura Dyrekcji
Glowna Ksiggowa
Dz. Finansowo - Ksie-gowy
Razem

Liczba etatow Na dzieh

1.01.2015

1

1

2 + etat urlop
wychowawczy

0,75

11,75

1

30,5 + 1 urlop
wychowawczy

31.12.2015

1

0,75

10

1,75

31,5

1.01.2016

1

0,5

30,5

* W bibliotece zatrudniono 1 osob? na podstawie umowy zlecenia.

WMuzeum w Regulaminie Pracy przewidziano mozliwosc stosowania
zadaniowego czasu pracy. W systemie zadaniowego czasu pracy zatrudnieni saj
zastepca Dyrektora, specjalisci ds. promocji (2 osoby), specjalisci ds. projektow
(2 osoby).

Zadaniowy czas pracy zostal okreslony w przepisie art. 140 Kodeksu Pracy.
Tresc powyzszego przepisu brzmi „W przypadkach uzasadnionych rodzajem
pracy lub jej organizacjq. albo miejscem wykonywania pracy moze bye
stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu
z pracownikiem, ustala czas niezbe_dny do wykonania powierzonych zadah,
uwzgl^dniaja^c wymiar czasu pracy wynikajajsy z norm okreslonych w art. 129."



Jak wynika z powyzszego brzmienia przeslanki zastosowania zadaniowego
czasu pracy zostaly sformulowane dose ogolnie, a dotyczqone rodzaju pracy, jej
organizacji albo miejsca wykonywania pracy, ktore uzasadniajq. wprowadzenie
tego systemu. W pismiennictwie stosowanie zadaniowego czasu pracy
dopuszcza si? pod warunkiem spelnienia okreslonych cech pracy, do ktorej
nalezaj

1. problem z precyzyjnym okresleniem momentu jej rozpoczynania
i zakohczenia,

2. niemoznosc kontroli czasu poswi?conego wykonywaniu pracy,

3. swiadczenie pracy poza normalnym rytmem funkejonowania zakladu
pracy,

4. wykonywanie pracy zalezne od zmiennych, trudnych do przewidzenia
okolicznosci i uwarunkowah,

5. nierytmiczne zapotrzebowanie na danq. prac?,

6. indywidualnosc, a nie uczestnictwo w kolektywie pracy skooperowanej
jako decydujacy czynnik dla wykonania pracy oraz bezposrednie
podporzadkowanie kierownictwu pracy.

W ocenie Sqdu Najwyzszego, ktora zostala wyrazona w wyroku z 24.09.2009 r.
(II PK 72/09), zadaniowy czas pracy w szczegolnosci przeznaczony jest dla prac
prowadzonych nierytmicznie, prowadzonych poza kolektywnq. pracq.
skooperowanq. Zadaniowy czas pracy nie wiaze si? ze wskazaniem osiajmi?cia
okreslonego rezultatu ekonomicznego. Moze bye zastosowany mi?dzy innymi
do zawodowwykonywanych w ramach podporzadkowania autonomicznego:
dziennikarzy, architektow, projektantow, programistow pod warunkiem,
ze istotq. ich pracy jest samodzielnosc i niezaleznosc dotyczaca organizacji czasu
pracy, co oznacza, ze w zakresie czasu nie mogq. bye oni uzaleznieni
od wykonywania czynnosci (etapu prac) przez innych pracownikow. Zadaniowy
czas pracy mozna zastosowac do pracownikow niezaleznych w zakresie miejsca
swiadczenia pracy.

Zgodnie z Wyrokiem Sadu Najwyzszego z 5.02.2009 r., II PK 148/07,
zadaniowy czas pracy moze bye stosowany, gdy rodzaj pracy, jej organizacja
lub miejsce wykonywania uniemozliwia lub znacznie utrudnia kontrol?
pracodawcy nad pracownikiem w czasie wykonywania pracy. Drugq, przeslankq.
zastosowania tego rodzaju czasu pracy jest skonkretyzowanie przez
pracodawc? zadah pracownika, ktore realizuje w danym momencie, albo b?dzie
takze realizowal w przyszlosci, przy czym zadnia powinny bye tak okreslone,
aby ichwykonanie bylo mozliwe w ramach norm czasupracy okreslonych
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w art. 129 Kodeksu pracy.

Samo okreslenie przez strony czasu pracy jako zadaniowego nie jest podstawq
do stosowania przepisow o zadaniowym czasie pracy,jezeli nie jest
to uzasadnione rodzajem pracy i jej organizacji (wyrok Sadu Najwyzszego
z 4.08.1999 r., I PKN 181/99).

Osoby wykonujace obowiazki w systemie zadaniowego czasu pracy:

1. , zast?pca Dyrektora, zatrudniona w formic umowy o prac?
na czas , wykonujaca prac? w systemie
zadaniowego czasu pracy. Zakres obowiazkow z 25.04.2014 r.

2. , Specjalista ds. promocji zatrudniona na czas
• , na podstawie § 18 ust. 6

Regulaminu pracy wykonywano obowiazki
pracownicze w ramach zadaniowego systemu czasu pracy. Brak zakresu
obowiazkow.

• , wykonywanie obowiazkow
pracowniczych w zadaniowym systemie pracy od - § 18
ust. 6 Regulaminu pracy. Zakres obowiazkow z 12.02.2016 r.

3. , Specjalista ds. projektow, zatrudniony na czas
• , na podstawie § 18 ust. 6

Regulaminu pracy od wykonywano obowiazki
pracownicze w ramach zadaniowego systemuczasu pracy. Zakres
obowiazkow z 24.07.2015 r.

• , § 18 ust. 6 Regulaminu pracy -
wykonywanie obowiazkow pracowniczych w ramach zadaniowego
systemupracy od Zakres obowiazkow z 24.07.2015 r.

4. Specjalista ds. projektow, zatrudniona na czas okreslony:
• , na podstawie § 18 ust, 6

Regulaminu pracy wykonywanie obowiazkow pracowniczych w ramach
zadaniowego systemu pracy od

• , na podstawie § 18 ust. 6
Regulaminu pracy wykonywanie obowiazkow pracowniczych w ramach
zadaniowego systemu pracy od Zakres obowiazkow
z3 listopada 2015 r.

5. , Specjalista ds. promocji, zatrudniona na czas
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. , na podstawie § 18 ust. 6
Regulaminu pracy wykonywanie obowiazkow pracowniczych wramach
zadaniowego systemu pracy od Brak zakresu
obowiazkow.

. wykonywanie obowiazkow
pracowniczych wramach zadaniowego systemu pracy od
Zakres obowiazkow z 12 lutego 2016 r.

Kontrolujqcym okazano plan pracy Dzialu Projektow Muzeum Miasta Gdyni
na okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zatwierdzony 29.08.2014 r.
przez Z-c? Dyrektora Muzeum , okreslajqcy zadania
powierzone pracownikom Dzialu Projektow. Plan przewidywat wykonanie
naste_pujacych projektow:

-styczeh-grudzien 2015 r. "Gdynia - wirtualny obraz rodza^ego si? Miasta"
(etap I)

-styczeh-grudzien 2015 r. „Gdynia opowiedziana. Nowe spojrzenie na dzieje
Polski wXX w. poprzez platform? edukacyjna^ Muzeum Miasta Gdyni"
-styczeh-grudzien 2015 r. „Gdynia wielu historii. Edukacyjno-multimedialne
warsztaty fotokastu dla mlodziezy"

-sierpieh-grudzieh 2015 r. „Youth for museums. Museums for youth"
- sierpieh-grudzieh 2015 r. „Edu-Arch-Lab. Architectural education as apart
ofyouth audience development"
-styczeh-grudzien 2015 r. Wystawa stala pn „Gdynia - dzielo otwarte"
-styczeh-grudzien 2015 r. inne dzialania: opracowanie i wdrozenie strategii
rozwoju wspolpracy Muzeum Miasta Gdyni z instytucjami polskimi
izagranicznymi; spotkania zpolskimi izagranicznymi partnerami projektow;
udzial wszkoleniach i konferencjach. Ponadto Dzial Projektow odpowiada
za proces skladania aplikacji dotyczacych dofmansowania projektow oraz
wspiera merytorycznie inne dzialy przygotowujace koncepcje projektow
wprocesie aplikowania, realizacji projektow oraz ich rozliczania.
Dyrektor Muzeum Jacek Fredrich poinformowal kontrolujace, ze przedlozony
plan na 2015 r. zostat wcalosci zrealizowany. Jcdnoczesnie poinformowano
kontrolujace, ze projekt „Gdynia wielu historii. Edukacyjno-multimedialne
warsztaty fotokastu dla mlodziezy" nie otrzymal dofmansowania (zal. nr 64).

Okazano rowniez plan pracy Dzialu Projektow na 2016 r. (zal. nr 66).
Zgodnie z pisemnymi wyjasnieniami Dyrektora Muzeum zadaniowy czas pracy
pracownikow promocji zostal wprowadzony zuwagi na:

-Problemy zprecyzyjnym okresleniem momentu rozpocz?cia i zakohczenia
pracy, pracownicy ds. promocji zobowiazani sa^do prowadzenia negocjacji

%y-R



z kontrahentami poza budynkiem Muzeum, a takze do prowadzenia rozmow
z mediami.

- Niemoznosciq. kontroli czasu poswi?conego na wykonywanie pracy, poniewaz
wykonujq. zadania w roznych godzinach. W zwiazku z punktem pierwszym nie
mozna sprawdzic pracownika, gdyz cz?sto wykonuje zadania po poludniu.
Istotajest rozliczenie zrealizowanego zadania, co tez systematycznie czyni
Dyrektor Muzeum.

- Wykonywanie pracy zaleznie od zmiennych, trudnych do przewidzenia
okolicznosci i uwarunkowah, co wiaze si? z rytmem imprez muzealnych
(plakatowanie, dystrybucja ulotek, kontakty z podmiotami zajmujacymi si?
reklamq, a takze w podmiotach w ktorych reklamuje si? Muzeum np. PKT).
Nat?zenie dzialah promocyjnych jest nierownomierne np. promocje ksiazek,
wernisaze i inne spotkania kulturalne organizowane na terenie lub poza
Muzeum.

- Nieterminowe zapotrzebowanie na danq. prac?, zadania wykonywane
sq. nierytmicznie z roznym nat?zeniem.

- Indywidualnosc, a nie uczestnictwo w kolektywie pracy skooperowanej, jako
decydujacy czynnik dla wykonania pracy, oraz bezposrednie podporzadkowanie
kierownictwu pracy-Dyrektor Muzeum zlecal indywidualnie prac?
pracownikom promocji w zaleznosci od potrzeb Muzeum i osobiscie rozlicza
czas pracy tych pracownikow.

Taka organizacja pracy pozwala na sprawne funkcjonowanie promocji Muzeum
(zal. nr 135a).

Odnosnie zakresow obowiazkow pracownikow zatrudnionych w zadaniowym
systemie pracy Dyrektor Jacek Fredrich pisemnie wyjasnil, ze dzialajac
na podstawie art. 140 Kodeksu pracy przy zatrudnianiuww. pracownikow
w formie ustnej ustalil zakres powierzonych zadah wynikajacych
z zajmowanego przez nich stanowiska. W zaleznosci od sytuacji potwierdzenie
zakresu obowiazkow w formie pisemnej nastajpilo w trakcie zatrudnienia.
Dyrektor Jacek Friedrich w ztozonych wyjasnieniach stwierdzil, ze zachowanie
formy ustnej lub pisemnej dla powierzeniaobowiazkowpracowniczych
nie mialo wplywu na ich prawidlowe wykonanie (zal. nr 30).

Zgodnie z § 8 Rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przezpracodawcow dokumentacji
w sprawach zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
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osobowych pracownika, pracodawca zaklada i prowadzi odr?bnie dla kazdego
pracownika:
1) kart? ewidencji czasu pracy w zakresie obejmujacym: prac?

w poszczegolnych dobach, w tym prac? w niedziele i swi?ta, w porze
nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikajace
z rozkladu czasu pracy w przeci?tnie pi?ciodniowym tygodniu pracy, a takze
dyzury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione
i nieusprawiedliwione nieobecnosci w pracy; w stosunku do pracownikow
mlodocianych pracodawca uwzgl?dnia w ewidencji takze czas ich pracy
przy pracach wzbronionych mlodocianym, ktorych wykonywanie jest
dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

2) imiennq. kart? (list?) wyplacanego wynagrodzenia za prac? i innych
swiadczeh zwiazanych z pracq,

3) kart? ewidencyjnq. przydzialu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow
ochrony indywidualnej, a takze wyplaty ekwiwalentu pieni?znego
za uzywanie wlasnej odziezy i obuwia oraz ich pranie i konserwacj?.

Kontrolujacym okazano roczne karty ewidencji czasu pracy w 2015 r.
dla pracownikow zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy. Karty
zawierajaj nieobecnosci pracownikow, nieobecnosci usprawiedliwione bez
prawa do wynagrodzenia, nieobecnosci usprawiedliwione z prawem do
wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas choroby, zasilek chorobowy, zasilek
rehabilitacyjny, urlop wypoczynkowy, urlop na zqdanie, urlopy
okolicznosciowe, urlop wychowawczy, urlop bezplatny, dni wolne od pracy,
delegacje i opiek? nad dzieckiem (zal. nr 58-59, 61-63).

Zgodnie § 8a ww. Rozporzadzenia do karty ewidencji czasu pracy pracownika
dolacza si? jego wnioski o udzielenie czasuwolnego od pracy w zamian za czas
przepracowany w godzinach nadliczbowych.
Zgodnie z art. 149 ust. 2 Kodeksu pracy w stosunku do pracownikow obj?tych
systemem zadaniowego czasu pracy, pracownikow zarzadzajacych w imieniu
pracodawcy zakladem pracy oraz pracownikow otrzymuja^cych ryczaft
za godziny nadliczbowe lub za prac? w porze nocnej nie ewidencjonuje si?
godzin pracy.

Wmysi tego przepisu w Muzeum nie prowadzi si? ewidencji godzin pracy dla
Dyrektora i Zast?pcy Dyrektora, specjalistow ds. promocji, specjalistow
ds. projektow zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy.

Kontrolujace ustalily, ze pracownicy potwierdzajq. swojq,obecnosc podpisem
na listach obecnosci. Zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy
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oraz dyrekcja nie podpisujajist obecnosci. Zwolnienia lekarskie, urlopy
wszystkich osob zatrudnionych wMuzeum (pracownikow, kierownikow,
dyrekcji) ewidencjonowane sq_ wprogramie Kadry i Place systemu OrCom+.
Dodatkowo zwolnienia lekarskie, urlopy odnotowywane sq,w karcie ewidencji
urlopow i na listach obecnosci. Wnioski urlopowe pracownikow, kierownikow
oraz dyrekcji po uzyskaniu akceptacji przelozonego odnotowywane
s\ w rocznych kartach ewidencji urlopow.

Cz?sc pracownikow pracuje w rownowaznym systemie pracy.
Istota rownowaznego systemu czasu pracy polega na mozliwosci przedluzenia
dobowego wymiaru czasu pracy, nie wi?cej jednak niz do 12 godzin, wokresie
rozliczeniowym nieprzekraczajacym 1miesiaca. Przedluzony dobowy wymiar
czasu pracy powinien zostac zrownowazony krotszym dobowym wymiarem
czasu pracy wniektorych innych dniach lub dniami wolnymi od pracy, tak by
nie zostal przekroczony wymiar czasu pracy obowiazujqcy pracownika
wokresie rozliczeniowym. Regulacj? uj?to w art. 123 Kodeksu pracy.
Warunkiem dopuszczalnosci zastosowania rownowaznego czasu pracy jest
wymagajqcy tego rodzaj pracy lub jej organizacja.
Przeslanki wprowadzenia rownowaznego czasu pracy powinny odznaczac si?
obiektywnq trwalosciq. istnienia. Uzasadniajq. takq organizacj? czasu pracy
zawody, wktorych wyst?puje spi?trzenie prac wniektore dni tygodnia.
Wsystemie rownowaznego czasu pracy pracownicy majq.prawo do dni wolnych
od pracy tak samo jak winnych systemach. Obowiqzujqcym jest wi?c takie
ksztaltowanie harmonogramu pracy, aby dochowany zostal warunek
przeci?tnie pi?ciodniowego tygodnia pracy wokresie rozliczeniowym.

Wrownowaznym systemie czasu pracy obowiazki, w2015 r. wykonywali
pracownicy Dzialu Administracyjno - Organizacyjnego - opiekunowie
ekspozycji - 6osob (stan na 31. 12.2-15 r.). Nadgodziny z tytulu organizacji
wystaw pracownicy odbierajq jako dni wolne.
specjalista ds. plac i pracowniczych, ustnie wyjasnila, ze rownowazny czas
pracy rozliczany jestw okresie jednego miesiqca.
Kontrolujqcym okazano roczne karty ewidencji czasu pracy dla pracownikow
zatrudnionych w systemie rownowaznego czasu pracy (zal. nr 56-57)

Glowna Ksi?gowa, pracownicy dzialow: Gtownego Inwentaryzatora,
Historycznego, Sztuki, Edukacji, Finansowo-Ksi?gowego, Administracyjno-
Organizacyjnego, Projektow, Konserwator Zabytkow wykonujq,obowiqzki
pracownicze w systemie podstawowego czasu pracy.

Pracownicy ksi?gowosci i administracji pracujq wgodzinach 8.00-
16.00.Pracownicy Dzialu Historycznego i Dzialu Sztuki rozpoczynajq,prac?
wgodzinach od 8.00 do 10.00 i kohczqpo 8godzinach odpowiednio V



w godzinach 16.00-18.00. Pracownicy tych dzialow wymiennie dokonujq.
inspekcji ekspozycji i wystaw przed rozpocz?ciem godzin zwiedzania i po ich
zakohczeniu.

Muzeum w 2015 r. zorganizowalo samodzielnie jedno wydarzenie poza
budynkiem muzeum zatytulowane „Otwarta Dzielnica". Pracownicy zatrudnieni
przy tym wydarzeniu odebrali czas wolny.

Na tym protokol zakonczono.

Pan JacekFriedrich, Dyrektor Muzeum MiastaGdyni, zapoznal si?
z §§ 35, 36 ust. 2 i 37 Zarzqdzenia Nr 11/2000/II Prezydenta Miasta Gdyni
z 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro
Kontroli Urz?du Miasta Gdyni. Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmiqcych
egzemplarzach, ktore otrzymujq, Jacek Friedrich, Dyrektor Muzeum Miasta
Gdyni,i a/a Biuro Kontroli.

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni:

D.YREKTOR
^uzeum Miasta Gdynii f]

r Jacek Friedrich '

Gdynia, 13 kwietnia 2016 r.
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