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PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ  
 

Z KONTROLI ZATRUDNIENIA W ZARZ ĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH  
W LATACH 2008 - 2011 

 
 
 

 Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą Nr 126/XV/12 Rady Powiatu w Otwocku                  
z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, przystąpiła do przeprowadzenia kontroli zatrudnienia w Zarządzie Dróg 
Powiatowych w latach 2008 – 2011. 
 W/w kontrolę członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili na czterech kolejnych 
posiedzeniach: 23.07.2012 r., 30.07.2012 r., 27.08.2012 r. i 3.09.2012 r. 
 Zarząd Dróg Powiatowych ma swoją siedzibę w Karczewie przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 1. Ponadto ZDP posiada wytwórnię mas asfaltowo – betonowych w Taborze, 
natomiast grunt pod tę wytwórnię jest dzierżawiony. 
 Pierwsze spotkanie kontrolne odbyło się w biurze ZDP w Karczewie. 

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Dyrektora ZDP Pana Jerzego Bojanowskiego                  
o przygotowanie materiałów dotyczących struktury zatrudnienia w latach 2008 – 2011                         
z podziałem na stanowiska pracy plus ogółem fundusz płac łącznie z pracownikami 
interwencyjnymi. 
Z otrzymanych danych przekazanych Komisji Rewizyjnej przez ZDP (pismo w załączeniu, 
załącznik Nr 1) wynika, że w 2008 r. stałych pracowników w ZDP było 32 osoby, w 2009 r.                    
i 2010 r. – 36 pracowników, a w 2011 – 35 pracowników. 
W badanym okresie ilość pracowników robót publicznych znacznie się zmniejszyła.                      
W 2008 r. było zatrudnionych 31, a w 2011 r. – 18 pracowników. 
Osobowy fundusz płac od 2008 r. w wysokości 918 659 zł wzrósł do 1 463 192 zł w roku 
2011, tj. o 59,5%. 
Koszty wszystkich składników wynagrodzeń po stronie pracodawcy wyniosły w 2008 r. – 
1 232,3 tys. zł, natomiast w 2011 r. – 1 950,9 tys. zł, czyli wzrosły o 58,3%. 
 Komisja Rewizyjna wystąpiła do Dyrektora o dodatkowe wyjaśnienia skąd taka duża 
różnica w wysokości wynagrodzeń wraz z pochodnymi w latach 2008 – 2011, pomimo 
niewielkiego wzrostu zatrudnienia stałych pracowników. 
 Dyrektor odpowiedział w piśmie z dnia 28.08.2012 r. (załącznik Nr 2), że w roku 
2008, który stanowi podstawę obliczenia wzrostu wysokości wynagrodzenia w latach 2008 – 
2011 (ok. 59%),  fundusz wynagrodzeń został pomniejszony o 250 tys. zł. Kwotę tę tj. 250 
tys. zł. przeniesiono do działu inwestycji do § 6050. Powyższą sumę 250 tys. zł wypłacono 
pracownikom ZDP, jako realizatorowi inwestycji drogowych. 
Tak więc należałoby uznać, że w 2008 r. wynagrodzenia z pochodnymi w ZDP wynosiły nie 
1 232,2 tys. zł, a 1 482,3 tys. zł. Stąd faktyczny wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi                
w latach 2008 – 2011 wyniósł 31,6%. Daje to około 8,3% wzrostu wynagrodzeń wraz                     
z pochodnymi rocznie. 
Komisja Rewizyjna obserwuje wyraźny wzrost płac w ZDP. 
 
Struktura zatrudnienia z ZDP przedstawia się następująco: 

� pracownicy umysłowi stale zatrudnieni – 12 osób, 
� pracownicy fizyczni stale zatrudnieni    – 23 osoby, 

Spośród 12 pracowników umysłowych 7 pracowników zajmuje stanowiska kierownicze. 
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Wnioski: 

1. Zdaniem Komisji Rewizyjnej liczba stanowisk kierowniczych jest stanowczo za 
wysoka zarówno w stosunku do pracowników fizycznych jak i pracowników 
umysłowych (załącznik Nr 3). 

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby płace w ZDP były ściślej związane                                    
z wykonywanymi pracami. Jeśli wydatki na inwestycje w danym roku są niższe, to 
wydatki na płace przynajmniej nie powinny rosnąć. 
 

 W/w protokół Komisja Rewizyjna przyjęła 4 głosami „za”, w obecności 4 członków 
Komisji. 
 

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden doręczono Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.  

 
Poinformowano Dyrektora o możliwości wniesienia zastrzeżeń, w terminie 7 dni od 

podpisania protokółu, co do zawartych w protokóle ustaleń.  
  
 
Podpisy członków Komisji:                       Podpis Dyrektora ZDP 

1. Waldemar Walkiewicz – ……………………             

2. Kacper Kamiński  – …………………… 

3. Jarosław Kozłowski  – …………………… 

4. Teresa Uzarska  – …………………… 

5. Zdzisław Zych  – …………………… 

 
 

 


