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DKSiW-K-I-092-8-2/2014      Warszawa, dnia         października 2014 r. 

 

 Egz. Nr ………… 

 

Pomorski Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Gdańsku 

Pan Andrzej Rószkowski 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli na 2014 rok, na temat: 

Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych przeprowadzonej w terminie 26 maja 2014 r. – 20 czerwca 2014 r.,  

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku1 z siedzibą przy ul. Sosnowej 2  

w Gdańsku. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej2 przez zespół kontrolerów MSW w składzie: 

Kierownik zespołu 

kontrolerów 

 

Członkowie zespołu 

kontrolerów 

 

 

 

 

 

Agnieszka Maksymowicz-Jastrzębska, główny specjalista,  

w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, na podstawie 

upoważnienia Nr 67/2014 z dnia 22 maja 2014 r.; 

Paulina Jaworska-Starościak, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg  

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 68/2014 z dnia 22 

maja 2014 r. 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. System motywacyjny. 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych. 

Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia czynności 

kontrolnych, tj. do dnia 26 maja 2014 r. 

Celem kontroli było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu system motywacyjny w Komendzie 

Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odpowiadał potrzebom strażaków i pracowników oraz wpływał na 

zwiększenie efektywności ich pracy, a także czy przyjęte rozwiązania w obszarze motywowania 

służyły zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych osób, podnoszeniu i rozwijaniu ich 

                                                           
1
 Zwanej dalej również KW PSP w Gdańsku, Komendą Wojewódzką PSP w Gdańsku lub Komendą.  

2
 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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potencjału, obiektywnemu ocenianiu i nagradzaniu za ich pracę i osiągnięcia oraz zapewnieniu 

wszystkim zatrudnionym równych szans. 

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu 

faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wykonania zadań, tj. skuteczności, wydajności  

i oszczędności.  

W toku kontroli, wśród pracowników i strażaków Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, 

przeprowadzono anonimową ankietę, której wyniki zostały częściowo zaprezentowane w dalszej 

części niniejszego dokumentu3. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono 

funkcjonowanie systemu motywacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwoliły na stwierdzenie, że funkcjonujący 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku system motywacyjny był powiązany z celem i misją 

urzędu.  

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku stosował - w ramach posiadanych 

środków finansowych - narzędzia płacowe i pozapłacowe w celu zwiększenia efektywności  

i skuteczności pracy podległych mu strażaków i pracowników. Głównymi motywatorami 

wykorzystywanymi w KW PSP w Gdańsku były nagrody pieniężne, jak również dodatki motywacyjne 

oraz szkolenia i odznaczenia, a także imprezy okolicznościowe. 

W jednostce kontrolowanej nie prowadzono badań nad wpływem stosowanych 

mechanizmów motywacyjnych na efektywność i wydajność pracy wykonywanej przez poszczególnych 

pracowników i strażaków. Ponadto, nie dokonano ewaluacji systemu motywacyjnego w obszarze 

stosowanych dotychczas narzędzi motywacyjnych. 

Niemniej jednak przyjęte rozwiązania w obszarze motywowania mogły służyć zatrzymaniu 

wykwalifikowanych, zaangażowanych osób, podnoszeniu i rozwijaniu ich potencjału, nagradzaniu za 

wyniki i osiągnięcia oraz zapewnieniu wszystkim zatrudnionym równych szans. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały uwzględnione przy 

formułowaniu oceny ogólnej oraz poniżej przedstawionych ocen cząstkowych. 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono system 

motywacyjny funkcjonujący w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.  

Motywowanie osób zatrudnionych jest jednym z kluczowych elementów zarządzania 

zasobami ludzkimi. Odpowiednio wypracowany system motywacji powinien stanowić zbiór narzędzi 

oraz czynników motywacyjnych, powiązanych ze sobą i tworzących całość. Jego celem powinno być 

stworzenie odpowiednich warunków pracy i służby pozwalających na realizację celów urzędu. Istotne 

znaczenie dla budowy skutecznego systemu motywacyjnego ma dobór odpowiednich instrumentów 

motywacyjnych.  

                                                           
3
 Wśród ankietowanych, którzy wypełnili ankietę strażacy stanowili ok. 59%, zaś pracownicy ok. 41%. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowiły ok. 84% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 36-45 lat (43% 
ankietowanych) oraz w wieku od 46-55 lat (ok. 25% ankietowanych). Biorąc pod uwagę ogólny staż pracy/służby 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem od 16-20 lat (ok. 23%). 
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Wyniki kontroli wskazują, że w KW PSP w Gdańsku zbudowano system motywacyjny, zgodny 

z celami i kierunkami działania przyjętymi w urzędzie4. System odpowiadał specyfice pracy  

w Komendzie, strukturze oraz kulturze organizacyjnej formacji5. Podejście do motywowania osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w urzędzie było kompleksowe i systemowe. Rodzaj i zakres 

stosowanych narzędzi motywacyjnych uwzględniały stan zatrudnienia, w tym charakter zatrudnienia, 

tj. podział na trzy grupy zatrudnionych, a także posiadane przez KW PSP w Gdańsku środki finansowe 

przeznaczone na realizację celów związanych z motywowaniem. Działania podjęte przez Pomorskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku w obszarze motywowania umożliwiały osiąganie celów 

przyjętych w urzędzie, a także integrowały pracowników/strażaków wokół misji KW PSP w Gdańsku6.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że proces budowy ww. systemu nie został 

poprzedzony badaniem efektywności dotychczasowych narzędzi motywacyjnych, co uznano za 

nieprawidłowość. W wyjaśnieniach wskazano, że przedmiotowa analiza dokonywana była na bieżąco 

przez przełożonych, w ramach wykonywanych przez nich obowiązków służbowych w zakresie 

kierowania zespołem. Niemniej jednak zespołowi kontrolerów nie przedstawiono dokumentów 

potwierdzających ww. wyjaśnienia. 

Ponadto, proces budowy systemu motywacyjnego w KW PSP w Gdańsku nie został 

poprzedzony badaniem potrzeb i preferencji pracowników/strażaków, a także analizą systemów 

ocen, wynagrodzeń, awansów oraz ich wpływu na motywację osób zatrudnionych. Jak wyjaśniono, 

przeprowadzenie szczegółowych badań w ww. obszarach wymagałoby użycia dodatkowych sił  

i środków finansowych, którymi Komenda nie dysponuje.  

Natomiast analiza w zakresie możliwości stosowania finansowych instrumentów 

motywacyjnych dokonywana była na bieżąco w okresie, w którym pojawiała się możliwość ich 

zastosowania7. 

W okresie objętym kontrolą, system motywacyjny funkcjonujący w Komendzie opierał się 

głównie o przepisy prawa powszechnie obowiązującego8. Ponadto, w KW PSP w Gdańsku 

                                                           
4
 Cele i kierunki działania urzędu zostały przedstawione w Planie Pracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Gdańsku na 2013 rok oraz w Planie Pracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na 2014 rok. 
Zadania zaplanowane do realizacji w ww. dokumentach dotyczyły optymalizacji zatrudnienia, przygotowania i wdrożenia 
motywacyjnego systemu nagród dla strażaków, doskonalenia kadr, realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych 
ze środków UE, a także działania na rzecz utrzymania sprawności fizycznej strażaków. Jak ustalono, zadanie dotyczące 
wdrożenia motywacyjnego systemu nagród dla strażaków nie zostało jeszcze zrealizowane. Z wyjaśnień wynika, że realizację 
powyższego zadania zaplanowano na 2015 r.  
5
 Wartości wpisane w kulturę organizacyjną formacji wynikające z roty ślubowania, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o PSP. 
6
 W Komendzie przywiązano szczególną wagę do podkreślania wartości służby i misji PSP. W grudniu 2013 r., na terenie 

Komendy wybudowano pomnik W hołdzie poległym strażakom. Z okazji XX-lecia PSP opracowano i wydano również album 
Pomorzu na ratunek Państwowa Straż Pożarna – 20 lat w służbie. Oba te wydarzenia miały na celu wyróżnienie  
i uhonorowanie osób zatrudnionych/pełniących służbę w regionie Pomorza.  
7
Ustalenia dotyczące stosowania finansowych instrumentów motywacyjnych, zostały szczegółowo opisane w dalszej części 

niniejszego dokumentu. 
8
 Tj. ustawa o PSP, ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) - zwana dalej 

ustawą o służbie cywilnej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm.) - zwane dalej także rozporządzeniem 
w sprawie uposażenia strażaków PSP, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników spoza ksc, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, 
poz. 123) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie przyznawania wyróżnień strażakom PSP, rozporządzenie Ministra Spraw 
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opracowano inne akty prawa oraz dokumenty odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi9,  

w tym: Regulamin pracy i służby10, Regulamin Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku w sprawie zasad przyznawania premii pracownikom zatrudnionym  

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na stanowiskach pomocniczych, 

robotniczych i obsługi11 oraz Program zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Gdańsku12. 

Program ZZL dotyczył wyłącznie członków korpusu służby cywilnej. Tym samym Pomorski 

Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku wypełnił obowiązek wynikający z załącznika do zarządzenia 

Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami 

ludzkimi w służbie cywilnej. Program ZZL nie został opracowany dla strażaków oraz pracowników 

niebędących członkami korpusu służby cywilnej13. Nieopracowanie podobnego dokumentu dla 

pozostałych grup zatrudnionych w KW PSP w Gdańsku wynikało z braku stosownych przepisów, 

nakładających obowiązek jego sporządzenia.  

Przed wprowadzeniem Programu ZZL w porozumieniu z naczelnikami wydziałów  

i pracownikami ksc zdiagnozowano potrzebę dokonania zmian mających na celu usprawnienie 

procesów kadrowych, w tym ujednolicenie wzorów dokumentów dotyczących służby 

przygotowawczej, określenie etapów ustalania IPRZ, doskonalenie rozwiązań informatycznych 

ułatwiających pracę analityczną w obszarze rozwoju i szkoleń, a także uregulowanie niektórych 

obszarów ZZL. W związku z powyższym opracowano procedury określające zasady rekrutacji 

zewnętrznej, adaptacji nowo zatrudnionych pracowników, rozwiązania stosunku pracy, a także 

rozwoju pracowników ksc, które zostały wprowadzone wraz z Programem ZZL i stanowią do niego 

załącznik14. Warty podkreślenia jest fakt, że w trakcie ustalania IPRZ, przed rozmową poprzedzającą 

wybór kryteriów oceny okresowej, pracownik był zobowiązany do wypełnienia arkusza Preferencji 

                                                                                                                                                                                     
Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej” (Dz. U. Nr 207, poz.1305, z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie nadawania odznaki 
Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, 
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących 
członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630, z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 
określenia stanowisk urzędniczych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r.  
w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 234, poz. 1725) - zwane dalej 
rozporządzeniem w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
Nr 80, poz. 562, z późn. zm.) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie opiniowania strażaka, rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 54, poz. 448) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie stanowisk 
służbowych w PSP. 
9
 Zwanego dalej także ZZL. 

10
 Regulamin Pracy i Służby wprowadzony zarządzeniem Nr 3/2013 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy i służby dla pracowników  
i strażaków zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, zwany dalej Regulaminem 
pracy i służby. 
11

 Regulamin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania premii pracownikom zatrudnionym w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, zwany dalej 
Regulaminem przyznawania premii. 
12

 Zatwierdzony przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 26 marca 2013 r., zwany dalej Programem ZZL 
13

 Zwanych dalej również pracownikami spoza ksc. 
14

 Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, Procedura przeprowadzania 
służby przygotowawczej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, Procedura przeprowadzenia wywiadu wyjściowego  
w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, Procedura tworzenia Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członka 
korpusu służby cywilnej oraz Polityka szkoleniowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. 
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dotyczących rozwoju zawodowego, w którym określał swoje potrzeby szkoleniowe, a także 

preferowany kierunek ścieżki kariery w KW PSP w Gdańsku. Działania Komendanta, o których mowa 

powyżej, oceniono pozytywnie. Ponadto, w obszarze motywowania, ujętym w Programie ZZL, 

określono kryteria i zasady awansowania oraz przyznawania nagród pracownikom ksc zatrudnionym 

w urzędzie. Ustanowienie wewnętrznych zasad i kryteriów w ww. zakresie oceniono pozytywnie15. 

Natomiast dla pracowników nienależących do ksc, opracowano odrębny dokument 

regulujący kwestie przyznawania premii16. 

W Regulaminie pracy i służby określone zostały rodzaje wyróżnień, które mogły być 

przyznawane strażakom. W trakcie trwania czynności kontrolnych, podjęto działania mające na celu 

wprowadzenie zmian17 do ww. aktu, tworząc podobny katalog również dla pracowników 

zatrudnionych w Komendzie, co oceniono pozytywnie.  

Należy podkreślić, że pomimo różnic występujących w sposobie wewnętrznego uregulowania 

zagadnień ZZL odnoszących się do strażaków i pracowników, stosowano podobne rozwiązania  

w obszarze motywowania wobec wszystkich osób zatrudnionych w KW PSP w Gdańsku18, co 

oceniono pozytywnie. 

W okresie objętym kontrolą we wszystkich komórkach organizacyjnych KW PSP w Gdańsku 

przełożeni stosowali motywatory płacowe i pozapłacowe. Najczęściej stosowanymi motywatorami 

były: podwyższanie i przyznawanie dodatków do uposażenia, mianowanie na wyższy stopień, 

przyznawanie nagród uznaniowych, wnioskowanie o przyznanie medali i odznaczeń resortowych. 

Ponadto, poza motywatorami, których stosowanie wynikało bezpośrednio z przepisów prawa, 

wprowadzono inne rozwiązania o charakterze motywacyjnym dla wszystkich osób zatrudnionych  

w urzędzie19. 

Stosowane w Komendzie motywatory miały charakter pozytywny, tzn. polegały na 

nagradzaniu za osiągnięty efekt, nie zaś na karaniu za jego brak, co oceniono pozytywnie. 

Przełożonym pozostawiono odpowiednią swobodę w zakresie motywowania podległych im 

pracowników/strażaków.  

W toku kontroli ustalono, że w KW PSP w Gdańsku nie dokonywano oceny, w ramach 

opiniowania służbowego, bezpośrednich przełożonych – strażaków - w aspekcie zarządzania przez 

nich zasobami ludzkimi, co uznano za nieprawidłowość. Przedmiotowej ocenie podlegali jedynie 

zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku. W wyjaśnieniach wskazano, że 

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku bezpośrednio oceniał umiejętności naczelników 

wydziału i kierowników sekcji w zakresie kierowania zespołem, motywowania podległych im 

                                                           
15

 Szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów awansowania oraz przyznawania nagród pracownikom ksc zostały 
przedstawione w pkt 2 niniejszego wystąpienia. 
16

 Regulamin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad przyznawania premii pracownikom zatrudnionym w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, zwany dalej 
Regulaminem przyznawania premii. 
17

 Zmiany, o których mowa powyżej zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 11/2014 Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2013 
Pomorskiego Komendanta PSP w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy i służby dla 
pracowników i strażaków zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Niemniej 
jednak zespołowi kontrolerów nie przedstawiono dokumentów potwierdzających zapoznanie się pracowników z tym 
dokumentem. 
18

 Rozwiązania o których mowa powyżej zostały szczegółowo opisane w pkt 2 niniejszego wystąpienia. 
19

 Szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w pkt 3 niniejszego wystąpienia. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  6/20 

pracowników, a także budowania odpowiednich relacji interpersonalnych. Niemniej jednak zespołowi 

kontrolerów nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej te wyjaśnienia.  

Natomiast, w przypadku przełożonych należących do ksc istniała możliwość dokonania 

powyższej oceny poprzez zastosowanie odpowiedniego kryterium, tj. zarządzanie personelem20 

w ramach przeprowadzanych ocen okresowych. 

Ustalono, że kierownik jednostki kontrolowanej oraz naczelnik, zastępca naczelnika, a także 

straszy specjalista w Wydziale Kadr zostali przeszkoleni w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi21, 

co należy ocenić pozytywnie.  

Przyjęte w KW PSP w Gdańsku rozwiązania w obszarze motywowania mogły pozytywnie 

wpływać na zatrzymanie wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników oraz podnoszenie  

i rozwijanie ich potencjału22. W okresie objętym kontrolą ze służby/pracy ogółem odeszło 5 osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w KW PSP w Gdańsku (3 strażaków23 i 2 pracowników24). Należy 

podkreślić, że w tym samym okresie do pracy w Komendzie przyjęto 2 pracowników i 5 strażaków. 

Ponadto, z osobami odchodzącymi ze służby/z pracy przeprowadzano rozmowę mającą na celu 

ustalenie powodów podjętej przez nich decyzji. O pozytywnym wpływie przyjętych rozwiązań  

w obszarze motywowania może również świadczyć nieprowadzenie25 postępowań dyscyplinarnych 

wobec przełożonych, a także podległych im pracowników/strażaków.  

Podsumowując powyższe ustalenia dotyczące funkcjonowania systemu motywacyjnego  

w KW PSP w Gdańsku należy stwierdzić, że Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, 

pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, właściwie kształtował politykę kadrową, wpływając 

pozytywnie na motywację wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie. Niemniej jednak nieocenianie 

w sposób formalny kadry kierowniczej niższego szczebla w aspekcie ZZL mogło uniemożliwiać 

Komendantowi uzyskanie wiedzy na temat poziomu zarządzania przez nich zespołem, a także 

umiejętnego wykorzystywania narzędzi w obszarze motywowania. Natomiast brak oceny 

skuteczności stosowanych narzędzi motywacyjnych mógł osłabić ich funkcję motywacyjną, a tym 

samym wpłynąć na obniżenie efektywności i jakości pracy osób zatrudnionych w urzędzie.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przyczynami powstałych nieprawidłowości były: brak stosownych 

przepisów nakładających na jednostkę kontrolowaną obowiązek dokonywania ocen kadry 

                                                           
20

 Główny Księgowy odpowiedzialny za nadzór i koordynację działalności Wydziału Finansów KW PSP w Gdańsku zostanie 
oceniony w zakresie zarządzania personelem w ramach oceny okresowej, której termin przewidziano na dzień 10 kwietnia 
2015 r. Należy podkreślić, że wybór kryterium oceny, o którym mowa powyżej, nastąpił w okresie objętym kontrolą. 
21

 Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku (2012 r.), Naczelnik Wydziału Kadr (2009 r.), Zastępca Naczelnika 
Wydziału Kadr (2012 r.) oraz starszy specjalista (2006 r.) zatrudniony w Wydziale Kadr ukończyli studia podyplomowe  
w zakresie ZZL. Kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych nie posiadali przeszkolenia z zakresu wykorzystania 
technik i metod motywowania. 
22

 Biorąc pod uwagę fakt, że w KW PSP w Gdańsku - przed zbudowaniem systemu motywacyjnego - nie przeprowadzono 
analizy systemów ocen, wynagrodzeń, awansów rozwoju oraz ich wpływu na motywację osób zatrudnionych, a także badań 
efektywności dotychczasowych narzędzi motywacyjnych, powyższej oceny dokonano na podstawie danych dotyczących 
fluktuacji kadr.  
23

 Tj. 5% funkcjonariuszy w stosunku do wszystkich strażaków pełniących służbę w KW PSP w Gdańsku. Wskazani 
funkcjonariusze odeszli ze służby w PSP na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o PSP, tj. z tytułu nabycia prawa do 
emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. 
24

 Tj. 9 % pracowników w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w KW PSP w Gdańsku. We wszystkich 
przypadkach umowy z pracownikami rozwiązano za porozumieniem stron. Ustalono, że powodem decyzji odejścia z pracy 
jednego z pracowników była trudna sytuacja rodzinna, natomiast drugi pracownik został przyjęty do służby KW PSP  
w Gdańsku. 
25

 W badanym okresie nie składano wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
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kierowniczej niższego szczebla w aspekcie ZZL, a także brak odpowiednich sił i środków na 

przeprowadzenie badań efektywności stosowanych narzędzi motywacyjnych. 

Ustalenia wynikające z otrzymanych dokumentów i wyjaśnień potwierdziły wyniki ankiety 

przeprowadzonej w czasie wykonywania czynności kontrolnych. W przeprowadzonej ankiecie 

respondenci wskazywali, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku zbudowano skuteczny 

system motywacyjny26. W ankietach podkreślono, że w KW PSP funkcjonują przejrzyste zasady 

awansowania na wyższe stanowiska i są powiązane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, 

posiadanymi umiejętnościami, a także stażem pracy. Stosowane motywatory płacowe i pozapłacowe 

pozytywnie wpływały na jakość wykonywanej pracy.  

 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania 

jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania płacowych narzędzi motywacyjnych w KW PSP  

w Gdańsku. Powyższa ocena znajduje odzwierciedlenie w niżej przedstawionych ustaleniach kontroli. 

 

2.1 Kształtowanie uposażeń strażaków pełniących służbę w KW PSP w Gdańsku. 

 

Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. 

Niewątpliwie dodatki - zwłaszcza te, których wysokość ma charakter uznaniowy - są dla przełożonych 

odpowiednim mechanizmem do wzmacniania motywacji strażaka do realizacji zadań służbowych na 

najwyższym z możliwych poziomie. Będą spełniały one rolę motywatora o ile ich przyznawanie  

i podwyższanie będzie odbywało się w sposób obiektywny i zgodny z przepisami.  

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z dodatków, których wysokość ma charakter 

uznaniowy przyznawano strażakom dodatek motywacyjny i podwyższano dodatek służbowy, stosując 

przy tym zasady wynikające wprost z przepisów prawa27.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że 4 z 28 strażaków - w okresie objętym kontrolą - 

podwyższano dodatek służbowy do uposażenia28. Zmiany wysokości ww. dodatku związane były  

z mianowaniem strażaków na wyższe stanowisko służbowe oraz wykonywaniem dodatkowych zadań 

służbowych, co znalazło odzwierciedlenie w przedstawionej zespołowi kontrolerów dokumentacji. 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą 13 strażakom z 28 objętych próbą przyznane zostały 

dodatki motywacyjne do uposażenia. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że powyższe związane było 

z powierzeniem funkcjonariuszom zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na 

zajmowanym stanowisku. 

                                                           
26

 Na pytanie czy Pan(a/i) zdaniem obowiązujący w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 
system motywacyjny jest skuteczny odpowiedzi udzieliło 83% ankietowanych, natomiast 17% osób pozostawiło ww. pytanie 
bez odpowiedzi. 55% osób, które udzieliły odpowiedzi na ww. pytanie uznało, że system motywacyjny jest skuteczny lub 
raczej skuteczny, 18%  respondentów uznało że system jest mało skuteczny, lub nie ma go wcale. Natomiast 27 % 
respondentów nie miało zdania w odniesieniu do ww. pytania. 
27

 Tj. rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
28

 Z otrzymanych dokumentów wynika, że ww. dodatek był podwyższony strażakom – jednorazowo. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  8/20 

Ustalenia kontroli wykazały, że w każdym badanym przypadku wskazane zostały przesłanki 

uzasadniające przyznawanie bądź podwyższenie strażakom dodatku motywacyjnego i służbowego do 

uposażenia, co oceniono pozytywnie.  

W kontrolowanych przypadkach dodatki służbowe podwyższane były na czas nieokreślony29 

i określony30, natomiast dodatki motywacyjne przyznawano na czas określony, tj. od jednego do 

dwóch miesięcy. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy ustalaniu wysokości przyznawania bądź 

podwyższania dodatków, o których mowa powyżej, brane były pod uwagę przesłanki wynikające  

z przepisów rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. Dodatkowo w odniesieniu do 

dodatków służbowych uwzględniano: czas i zakres wykonywania zadań wynikających z ww. 

rozporządzenia. 

Ustalono, że tylko w 1 na 4 skontrolowane przypadki podwyższeń dodatku służbowego, 

zmiana wysokości tego dodatku była na odczuwalnym dla strażaka poziomie31. W związku z tym 

funkcja motywacyjna tego narzędzia mogła być osłabiona. 

Jak wynika z analizy dokumentacji, wysokość przyznanych strażakom dodatków 

motywacyjnych nie przekraczała maksymalnie dopuszczalnej wysokości tego dodatku32 i wynosiła od 

23,47%33 do 29,57%34 najniższego uposażenia, określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

uposażenia strażaków PSP35. 

Nie stwierdzono znaczących różnic w wysokości dodatków służbowych strażaków 

realizujących podobne zadania.  

Pozytywnie oceniono działania polegające na tym, że przyznawanie i podwyższanie dodatków 

do uposażenia nie było dokonywane w okresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, czy też 

po ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie, w którym kara nie uległa zatarciu. Nie następowało to 

także po uzyskaniu negatywnej opinii służbowej. 

Wyniki przeprowadzonej w KW PSP w Gdańsku ankiety wykazały, że wysokość uposażenia  

- w ocenie strażaków - tylko w nielicznych przypadkach nie miała charakteru motywacyjnego: 8% 

ankietowanych strażaków uznało, że wysokość uposażenia motywowała ich do lepszej pracy 

w stopniu słabym; 38% uznało, że w stopniu średnim; 42% oceniło poziom uposażenia jako 

motywujący w stopniu dobrym, zaś 12% ankietowanych strażaków uznało go za motywujące  

w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 4% ankietowanych strażaków uznało, że wysokość 

otrzymywanego przez nich uposażenia była na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym; 71% 

uznało je za raczej satysfakcjonujące, 17% za raczej niesatysfakcjonujące; 4% za zupełnie 

niesatysfakcjonujące, zaś 4% nie miało zdania w tym zakresie. 

                                                           
29

 W 3 przypadkach. 
30

 W 1 przypadku na okres 4 miesięcy. 
31

 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że za poziom ten zostanie uznane podwyższenie, o co najmniej 30% miesięcznie 
(jeśli dodatek miał zostać podwyższony na okres 1 miesiąca) lub, jeśli suma podwyższenia dodatków w poszczególnych 
miesiącach wyniosła co najmniej 30% wartości otrzymywanego dodatku, jeśli dodatek był podwyższony na czas określony 
dłuższy niż miesiąc, a jeśli dodatek był podwyższony na czas nieokreślony - co najmniej 30% wartości otrzymywanego 
dodatku przez okres kolejnych 12 miesięcy.  
32

 Określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
33

 Odnotowano jednokrotne przyznanie dodatku w tej wysokości. 
34

 Odnotowano siedmiokrotne przyznanie dodatku w tej wysokości.  
35

 Najniższym uposażeniem w rozumieniu rozporządzenia jest uposażenie przewidziane dla najniższego stanowiska 
służbowego strażaka, obejmujące stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i dodatek za stopień 
strażaka. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  9/20 

2.2 Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w KW PSP w Gdańsku. 

W KW PSP w Gdańsku w 2008 r. opracowano zasady przygotowania opisów stanowisk pracy  

w korpusie służby cywilnej oraz powołano zespół do spraw wartościowania stanowisk pracy  

w urzędzie. Ponadto, sporządzono tabele przedstawiające zaszeregowanie stanowisk należących do 

ksc, minimalne i maksymalne wartości mnożników dla poszczególnych grup, a także 

przyporządkowane im przedziały punktowe, opracowane w wyniku przeprowadzonego 

wartościowania.  

We wszystkich przypadkach na stanowiskach, które zostały zwartościowane, mnożniki kwot 

bazowych odpowiadały przyporządkowanym im przedziałom punktowym, co zostało ocenione 

pozytywnie. Ustalono również, że przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia danego pracownika brano 

pod uwagę takie czynniki jak: staż pracy w Komendzie i doświadczenie zawodowe.  

W KW PSP w Gdańsku stanowiska pracowników nienależących do ksc nie podlegały 

procesowi wartościowania, a ich wynagrodzenia ustalane były na podstawie przepisów prawa,  

w których określono zarówno tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, jak też 

stawki dodatków funkcyjnych oraz tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków na poszczególnych stanowiskach.  

Pracownikom nienależącym do ksc przyznano wynagrodzenie zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc, co zostało 

ocenione pozytywnie. Ponadto, w odniesieniu do stanowisk pracy, na których zatrudnieni byli 

pracownicy spoza ksc, zapewniono różnice w poziomie wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy 

stanowiskami, wynikające z ich hierarchii, co również zostało ocenione pozytywnie. 

W okresie objętym kontrolą, jeden pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia, która była 

ściśle powiązana z dokonaną wcześniej oceną jego pracy. Wzrost wynagrodzenia nie był odczuwalny 

dla pracownika i wynosił 6,5% jego dotychczasowego wynagrodzenia36, a zatem wpływ motywacyjny 

dokonanej zmiany mógł być osłabiony. 

W związku ze zwiększeniem pracownikom obowiązków służbowych mogły być im przyznane 

dodatki zadaniowe (w przypadku pracowników ksc) oraz dodatki specjalne (zatrudnionym poza ksc). 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą żaden z pracowników zatrudnionych w Komendzie nie 

otrzymał takiego dodatku. Jak wyjaśniono, w badanym okresie nie zlecano pracownikom realizacji 

dodatkowych zadań, których zakres stanowiłby podstawę do przyznania ww. dodatków. 

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w KW PSP w Gdańsku zasada jednakowego 

wynagradzania pracowników za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, określona  

w art. 183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy37, została zachowana38.  

                                                           
36

Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że aby podwyżka wynagrodzenia była odczuwalna to przy wynagrodzeniu brutto 
niższym niż 2.500,00 zł uposażenie powinno wzrosnąć o co najmniej 20%. Jeśli natomiast wynagrodzenie zasadnicze 
przekroczyłoby poziom 2.500,00 zł brutto, za podwyżkę odczuwalną uznano wzrost o co najmniej 10%. 
37

 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 
38

 Zgodnie z ww. regulacją, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę  
o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne 
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami  
o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, 
potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach prawa lub praktyką i doświadczeniem zawodowym,  
a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 
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W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków zarówno pomiędzy 

pracownikami39, jak i pomiędzy pracownikami a strażakami objętymi próbą.  

Po dokonaniu analizy wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników spoza ksc, których 

zakresy obowiązków były jednakowe stwierdzono, że wysokość ich wynagrodzeń kształtowała się na 

podobnym poziomie40, co zostało ocenione pozytywnie. Natomiast, występowały różnice  

w otrzymywanych - przez strażaków41 i pracowników - uposażeniach i wynagrodzeniach. 

Różnice w wysokości uposażenia i wynagrodzenia występowały w Ośrodku Szkolenia 

Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, w którym starszy specjalista otrzymywał wynagrodzenie  

w wysokości 2.960,67 zł brutto, natomiast funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku młodszego 

instruktora - wykonujący te same obowiązki - otrzymywał miesięczne uposażenie w wysokości 

3.660,51 zł brutto. Podobna sytuacja występowała w Wydziale Technicznym KW PSP w Gdańsku, 

gdzie pracownik zajmujący stanowisko starszego technika otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie na 

poziomie 2.520,00 zł brutto42, podczas gdy uposażenie funkcjonariusza pełniącego służbę na 

stanowisku technika wynosiło miesięcznie 3.233,18 zł brutto. 

Powyższe ustalenia wskazują, że w KW PSP w Gdańsku występowały dysproporcje w kwestii 

kształtowania wynagrodzeń/uposażeń. Niemniej jednak kierownik jednostki kontrolowanej nie miał 

możliwości zniwelowania tych różnic ze względu na brak środków finansowych przeznaczonych na 

ten cel. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych w KW PSP w Gdańsku wynika, że wysokość 

wynagrodzenia - w ocenie połowy spośród badanych pracowników - spełniała swoją funkcję 

motywacyjną. 50% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia motywowała ich do lepszej 

pracy w stopniu dobrym. 44% osób uznało, że wysokość wynagrodzenia motywowała je do lepszej 

pracy w stopniu średnim. Tylko 6% osób oceniło poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu 

słabym, natomiast żadna z ankietowanych osób nie oceniła go w stopniu bardzo dobrym.  

Ponadto, 62,5% ankietowanych uznało, że wysokość otrzymywanego przez nich 

wynagrodzenia była na poziomie raczej satysfakcjonującym. 25% uznało je za raczej 

niesatysfakcjonujące, zaś żadna z osób nie uznała otrzymywanego wynagrodzenia za zdecydowanie 

satysfakcjonujące lub zupełnie niesatysfakcjonujące (12,5% osób nie miało zdania w tym zakresie).  

Dodatkowo, 44% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia była adekwatna lub 

raczej adekwatna do wykonywanej pracy, zaś 18,5% uznało ją za nieadekwatną lub raczej 

nieadekwatną. Aż 37,5 % nie miała zdania w tej kwestii. 

 

 

                                                           
39

 Porównanie dotyczy wyłącznie pracowników spoza ksc. Nie stwierdzono przypadków, w których możliwe byłoby 
dokonanie takiego porównania pomiędzy pracownikami ksc. 
40

 Wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku gospodarza obiektu, wykonujących te same obowiązki było 
jednakowe i wynosiło 1.200,00 zł brutto. Natomiast wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych na dwóch różnych 
stanowiskach – wykonujących takie same zadania - było porównywalne, tj.: kierowcy autobusu i starszego technika 
wynosiło odpowiednio 1.940,00 zł i 1.800,00 zł. 
41

Uposażenia strażaków uwzględniały dodatek służbowy i dodatek za stopień. W żadnej z grup zawodowych nie 
uwzględniono wzrostu z tytułu wysługi lat. 
42

 Z premią regulaminową wynoszącą 40% miesięcznego wynagrodzenia. 
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2.3 Zasady i kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i strażakom 

zatrudnionym/pełniącym służbę w KW PSP w Gdańsku. 

Nagrody stanowią ważny motywator, gdy są związane z istotnym osiągnięciem i na tyle 

wysokie, aby stanowić prawdziwą wartość dla nagradzanego pracownika oraz gdy istnieje 

powszechne poczucie, że przydziela się je według obiektywnych kryteriów. Nagrody powinny być 

wręczane niezwłocznie po odniesieniu przez pracownika/strażaka sukcesu, w obecności innych 

zatrudnionych tak, aby każdy pracownik mógł poznać osiągnięcia nagradzanej osoby. Taki sposób 

postępowania wzmacnia funkcję motywacyjną nagród.  

W okresie objętym kontrolą zasady i tryb przyznawania nagród strażakom regulowały akty 

powszechnie obowiązujące43, natomiast pracownikom - akty powszechnie obowiązujące44 i regulacje 

wewnętrzne45.  

Z Programu ZZL wynika, że nagrody pieniężne mogły być przyznawane pracownikom, którzy 

poprzez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i szczególne 

zaangażowanie przyczyniali się do efektywnego wykonywania zadań Komendy. 

W kontrolowanej jednostce strażakom i pracownikom przyznawano nagrody uznaniowe 

Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku w formie pieniężnej. Były one 

przyznawane z własnej inicjatywy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku lub na 

wniosek bezpośredniego przełożonego. Jak ustalono, przygotowane przez kierowników komórek 

organizacyjnych wnioski przedstawiane były do akceptacji Pomorskiemu Komendantowi 

Wojewódzkiemu PSP w Gdańsku. 

Ustalono, że nie wszystkie badane wnioski w sprawie przyznania nagród uznaniowych dla 

pracowników i strażaków zawierały okoliczności uzasadniające ich przyznanie. Natomiast  

w decyzjach zbiorowych Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, dotyczących 

przyznania strażakom i pracownikom nagród pieniężnych, ograniczano się do takich stwierdzeń jak: 

za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych, nie 

wskazując okoliczności uzasadniających sformułowanie takiej oceny. Nie można więc było ustalić - na 

tej podstawie - jakimi przesłankami kierował się przełożony przyznając nagrodę oraz czy jej 

przyznanie było w konkretnym przypadku uzasadnione. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że zgodnie 

z przyjętą praktyką wysokość nagrody ustalana była indywidualnie dla każdego pracownika/strażaka 

oraz uzależniona była od oceny jego pracy. Przy przyznawaniu strażakom i pracownikom nagród 

uznaniowych kierownictwo Komendy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych KW PSP 

w Gdańsku brali pod uwagę w szczególności takie kryteria jak: zaangażowanie, postępy oraz wyniki  

w realizowaniu zadań służbowych, a także absencję chorobową. Przedstawiona jednak zespołowi 

kontrolerów dokumentacja nie obrazuje ww. wyjaśnień46. 

                                                           
43

 Dla strażaków w szczególności rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. 
44

 Dla pracowników należących do ksc ustawa o służbie cywilnej, a dla pracowników spoza ksc rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w administracji rządowej 
i pracowników innych jednostek. Niemniej jednak w decyzjach Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 
wskazywano jako podstawę prawną – ustawę Kodeks pracy. 
45

 Dla pracowników ksc Program ZZL. 
46

 Z analizy zgromadzonych ankiet wynika, że 50% respondentów odpowiedziało, iż zasady podziału nagród w KW PSP 
w Gdańsku były jasno określone i stosowane przez przełożonych. Natomiast żaden z respondentów nie udzielił negatywnej 
odpowiedzi w tym zakresie (20% odpowiedziało - raczej tak; 25% odpowiedziało – trudno powiedzieć; 5% odpowiedziało – 
raczej nie). 
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Niedokumentowanie przesłanek stanowiących podstawę przyznania nagród zostało uznane 

za nieprawidłowość, przyczyną której była nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych przez 

kierowników komórek organizacyjnych, którzy nie wykazywali i nie dokumentowali okoliczności 

uzasadniających przyznanie nagrody. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że podział środków na nagrody na poszczególne komórki 

organizacyjne KW PSP w Gdańsku był dokonywany w oparciu o stan zatrudnienia w danej komórce 

organizacyjnej Komendy oraz uzależniony był od efektywności i jakości pracy danej komórki 

organizacyjnej Komendy. Zespołowi kontrolerów nie przedstawiono jednak dokumentów 

potwierdzających ww. wyjaśnienia. 

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy otrzymywali od Pomorskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Gdańsku ustną informację o wysokości środków przeznaczonych na nagrody 

dla pracowników i strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w danej komórce organizacyjnej 

Komendy. Następnie środki na nagrody dla strażaków i pracowników dzielone były przez 

poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych, którzy przedstawiali kierownictwu Komendy 

propozycje przyznania nagród.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą zdecydowana 

większość strażaków i pracowników w tym samym czasie otrzymywała nagrody47. Wysokość nagród 

przyznanych strażakom niezajmującym stanowisk kierowniczych kształtowała się na poziomie 400,00 

zł - 1.800,00 zł48. Natomiast strażacy zajmujący stanowiska kierownicze49 otrzymali nagrody  

w wysokości 300,00 zł - 2.500,00 zł50. Wśród pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych 

wysokość przyznanych nagród kształtowała się na poziomie 300,00 zł - 1.800,00 zł51. Natomiast 

pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze otrzymywali nagrody w wysokości 500,00 zł - 2.000,00 

zł52. Wysokość nagród dla pracowników pomocniczych kształtowała się na poziomie 300,00 zł -

1.100,00 zł53. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że wysokość nagród dla poszczególnych grup pracowników -  

w poszczególnych okresach ich przyznawania - kształtowała się na podobnym poziomie, co należy 

ocenić pozytywnie. Niemniej jednak w związku z tym, że wysokość nagród dla poszczególnych osób 

nie była zróżnicowana54 oraz, jak wynika z przedstawionej dokumentacji, nie została ustalona 

indywidualnie dla każdego pracownika/strażaka w oparciu o ocenę wykonywanej przez niego pracy, 

nagroda mogła nie mieć waloru motywacyjnego55. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych w KW PSP w Gdańsku wynika, że w okresie objętym 

kontrolą nagrody otrzymało 100% respondentów, z czego 12% otrzymało jedną nagrodę, 54% 

otrzymało dwie nagrody, 21% otrzymało trzy nagrody, a 13% otrzymało cztery i więcej nagród.  

                                                           
47

 Strażacy z badanej próby ogółem otrzymali 127 nagród uznaniowych (w 2013 r. nagrody wypłacane były czterokrotnie, tj. 
na Dzień Strażaka, na Święto Niepodległości i 2 razy w grudniu, a w 2014 r. jednokrotnie, tj. na Dzień Strażaka). Pracownicy z 
badanej próby ogółem otrzymali 87 nagród uznaniowych (w 2013 r. nagrody wypłacane były trzykrotnie, tj. na Dzień 
Strażaka, na Święto Niepodległości i w grudniu; w 2014 r. nagrody wypłacane były na Dzień Strażaka.  
48

 Na podstawie badanych 20 z 28 przypadków. 
49

 Naczelnicy i zastępcy naczelników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. 
50

 Na podstawie 8 badanych przypadków  
51

Na podstawie badanych 13 przypadków. 
52

 Na podstawie 2 badanych przypadków. 
53

 Na podstawie badanych 7 przypadków. 
54

 Nie dotyczy osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. 
55

 W literaturze podnosi się m.in., że nagrody są silnym bodźcem motywacyjnym, gdy są m.in. związane z ważnym 
osiągnięciem oraz są odpowiednio wysokie, aby stanowić wartość dla nagradzanego pracownika. 
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Z zebranych ankiet wynika, że żaden z respondentów nie otrzymał nagrody w wysokości 

nieprzekraczającej 500,00 zł, 4% ankietowanych otrzymało nagrody w wysokości od 501,00 zł do 

1.000,00 zł, natomiast 17% respondentów otrzymało - od 1.001,00 zł do 1.500,00 zł oraz 17% od 

1.501,00 zł do 2.000,00 zł, a także 62% ankietowanych otrzymało nagrody powyżej 2.000,00 zł. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przełożeni informowali osoby zatrudnione/pełniące 

służbę w KW PSP w Gdańsku o fakcie przyznania nagród oraz podawali uzasadnienie swojej decyzji. 

Powyższe ustalenia potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej w KW PSP w Gdańsku.  

67% respondentów wskazało, że przesłanki przyznania/nieprzyznania nagrody były przedstawiane 

pracownikom i strażakom. Tylko 8% ankietowanych nie otrzymywało informacji zwrotnej w tym 

zakresie.  

Powyższe oceniono pozytywnie, ponieważ przekazywanie informacji zwrotnej o przyznaniu 

nagród wzmacnia ich funkcję motywacyjną.  

W okresie objętym kontrolą w KW PSP w Gdańsku utworzono fundusze nagród dla 

pracowników ksc i pracowników nienależących do ksc w wysokości 3% wartości wynagrodzenia  

w każdej z ww. grup56. Ponadto, dla strażaków pełniących służbę w Komendzie utworzono fundusz 

nagród w wysokości 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie 

zasadnicze wraz z dodatkami57.  

W 2013 r. wysokość funduszu nagród dla strażaków i pracowników została zwiększona  

o niewykorzystane środki na uposażenie funkcjonariuszy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 

pracowników58. 

W toku kontroli ustalono, że pracownicy nienależący do ksc otrzymywali premię 

regulaminową wypłacaną z funduszu premiowego, o którym mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników spoza ksc59. Wysokość premii regulaminowej w KW PSP 

w Gdańsku wynosiła 40% funduszu płac pracowników nienależących do ksc. Zasady przyznawania 

premii regulaminowej w KW PSP w Gdańsku określone zostały w Regulaminie przyznawania premii. 

Regulamin określał wysokość premii oraz przesłanki pozbawienia pracownika premii, a także 

procedurę postępowania w tych właśnie przypadkach.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że w okresie objętym kontrolą wszyscy pracownicy spoza ksc 

zatrudnieni w Komendzie otrzymywali premię regulaminową w wysokości 40% ich miesięcznego 

wynagrodzenia60. Nie stwierdzono, aby w badanym okresie obniżano pracownikom premię lub jej ich 

pozbawiano. 

                                                           
56

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz rozporządzeniem w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników spoza ksc. 
57

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. 
58

 Dla strażaków z 434.500,00 zł na 535.030,00 zł; dla członków ksc z 17.600,00 zł na 41.00,00 zł; dla pracowników 
pomocniczych z 6.400,00 zł na 14.900,00 zł. Przed zwiększeniem funduszu nagród średnia kwota na nagrodę na etat wg 
zatrudnienia wynosiła dla strażaków 1.347,54 zł; dla pracowników ksc 1.257,14 zł; dla pracowników spoza ksc 1.066,67 zł. 
Po zwiększeniu funduszu nagród średnia kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla strażaków 2.992,30 zł; dla 
pracowników ksc 2.928,57 zł; dla pracowników spoza ksc 2.483,33 zł. 
59

 Zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc, pracodawca tworzy w swojej 
jednostce fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Kierownik urzędu lub jednostki ustala 
wysokość takiego funduszu. 
60

 Powyższe wynika z zawartych z pracownikami umów o pracę. 
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Ponadto, ustalono, że podstawa prawna wydania Regulaminu przyznawania premii została 

uchylona61.  

 

2.4 Zasady awansowania pracowników oraz strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KW 

PSP w Gdańsku. 

Ustalenia kontroli wykazały, że w KW PSP w Gdańsku kryteria awansowania strażaków oraz 

pracowników oparte były o obowiązujące w tym zakresie przepisy, bez dodatkowych wewnętrznych 

uregulowań dla strażaków oraz pracowników spoza ksc. Zasady takie natomiast określono dla 

pracowników należących do ksc62.  

Zgodnie z przyjętymi w Programie ZZL kryteriami kandydaci do awansowania powinni m.in.: 

wykazywać się szczególnymi osiągnięciami na zajmowanym stanowisku pracy63, posiadać wiedzę, 

umiejętności, predyspozycje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zadań na danym 

stanowisku oraz spełniać wymagania określone w opisie stanowiska pracy.  

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, że w KW PSP w Gdańsku nie stworzono systemu 

naboru wewnętrznego dla pracowników i strażaków64.  

Ustalono, że w KW PSP w Gdańsku tworzono dla pracowników ksc Indywidualne Programy 

Rozwoju Zawodowego, w których - na podstawie oceny okresowej - zaplanowano dalszy rozwój 

zawodowy pracowników, wynikający z celów/priorytetów urzędu. Informacje na temat zasad  

i terminu opracowania IPRZ określone zostały w dokumencie pn. Procedura tworzenia 

Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członka korpusu służby cywilnej, stanowiącym 

załącznik do Programu ZZL. W toku kontroli ustalono, że IPRZ zostały opracowane dla wszystkich - 

poza jednym przypadkiem - pracowników ksc65, co należy ocenić pozytywnie.  

Jednocześnie ustalono, że IPRZ nie zostały opracowane dla pracowników spoza ksc. Przyczyną 

nieopracowania IPRZ dla tej grupy zawodowej zatrudnionej w kontrolowanej jednostce był brak 

stosownych uregulowań, nakładających na pracodawcę obowiązek ich opracowania. 

W przypadku strażaków, ich indywidualne programy rozwoju zawodowego wskazywane były 

przez przełożonych podczas sporządzania opinii służbowych66. Ustalenia kontroli wykazały, że we 

wszystkich badanych przypadkach sporządzono opinie służbowe z zachowaniem terminów, 

wynikających z przepisów prawa67, co oceniono pozytywnie.  

                                                           
61

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 
Nr 155, poz. 1633, z późn. zm.), które zostało uchylone z dniem 1 marca 2007 r.  
62

 W Programie ZZL. 
63

 W dokumencie nie doprecyzowano na czym miałyby polegać te szczególne osiągnięcia. 
64

 Wyjaśniono, że procedura taka zostanie opracowana w przypadku dalszego ucywilnienia etatów w Komendzie. Natomiast 
w przypadku strażaków procedura taka nie jest wymagana. 
65

 Wyjaśniono, że IPRZ dla tego pracownika zostanie opracowany zgodnie z zasadami ujętymi w Procedurze tworzenia 
Indywidualnego Programu Rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. 
66

 Wskazywano propozycje podwyższenia stanowisk służbowych lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych oraz dalszego 
rozwoju zawodowego strażaków, poprzez określenie – w zależności od potrzeby - ich uczestnictwa w szkoleniach/kursach 
itp.  
67

 Tj. § 2 oraz § 3 rozporządzenia w sprawie opiniowania strażaka. 
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Ustalono, że 6 z 28 strażaków - w kontrolowanym okresie - zostało mianowanych na wyższe 

stanowisko służbowe. Mianowani strażacy spełniali określone w przepisach prawa68 wymagania 

formalne, tj. posiadali stosowne wykształcenie, kwalifikacje pożarnicze oraz wymagany staż służby 

bądź pracy. Nie wszystkie uzasadnienia do wniosków o awansowanie strażaków zawierały informacje 

dotyczące jakości i poziomu realizowanych przez nich zadań służbowych69. W uzasadnieniach 

ograniczono się jedynie do podania informacji, że strażak posiada doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe niezbędne na danym stanowisku. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy awansowaniu 

osób pełniących służbę w KW PSP w Gdańsku - oprócz spełnienia wymagań formalnych, wynikających 

z przepisów prawa w tym zakresie - brano pod uwagę: przejawianie inicjatywy, samodzielność, 

odpowiedzialność za wykonywaną pracę, umiejętność i wiedzę na danym stanowisku oraz 

efektywność w ich wykorzystywaniu, a także predyspozycje osobowe i doświadczenie oraz 

pozytywną opinię służbową. 

Niedokumentowanie okoliczności stanowiących podstawę mianowania strażaków na wyższe 

stanowisko uznano za nieprawidłowość, przyczyną której była nierzetelność w realizacji obowiązków 

służbowych przez kierowników komórek organizacyjnych, niewykazujących okoliczności 

uzasadniających mianowanie strażaków na wyższe stanowiska. W związku z tym nie można było 

ustalić, jakimi przesłankami kierował się przełożony oraz, czy mianowanie na wyższe stanowisko było 

w konkretnym przypadku uzasadnione.  

W 2 przypadkach awansowanie strażaków na wyższe stanowisko służbowe wiązało się  

z obniżeniem im dodatku służbowego70. Jak wyjaśniono, powyższe spowodowane było brakiem 

środków finansowych na uposażenia strażaków i wymagało dokonania korekty dodatku służbowego. 

Przypadki te świadczą o niewłaściwym kształtowaniu polityki w zakresie uposażeń, ponieważ 

przełożony powinien w taki sposób ustalać te składniki uposażenia, których wysokość pozostawiona 

została jego uznaniu, aby zachować hierarchię stanowisk z uwzględnieniem zakresu realizowanych na 

nich zadań oraz ponoszonej odpowiedzialności. W związku z powyższym, wskazane wyżej działanie 

uznane zostało za niewłaściwe, a odpowiedzialność za nie ponosi Pomorski Komendant Wojewódzki 

PSP.  

W okresie objętym kontrolą 9 z 28 strażaków - po spełnieniu przez nich wymogów 

formalnych określonych w przepisach prawa - zostało mianowanych na wyższy stopień.  

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że o awansowaniu w tym zakresie decydowały również 

czynniki merytoryczne, związane z wykonywaną pracą i jej oceną.  

Mianowania strażaków na kolejny, wyższy stopień nastąpiły z zachowaniem terminów 

wynikających z przepisów prawa71 oraz przedterminowo72. W 2 badanych przypadkach uzasadnienia 

                                                           
68

 Tj. przepisy ustawy o PSP oraz przepisy rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w PSP. 
69

 W 3 kontrolowanych przypadkach. 
70

 W przypadku mianowania na stanowisko starszego wykładowcy (stanowisko oficerskie, stopień etatowy mł. bryg., 
wymagany staż służby – 6 lat, 11 grupa zaszeregowania) w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku, (wcześniej wykładowca, 
stanowisko oficerskie, stopień etatowy st. kpt., wymagany staż służby – 4 lata, 10 grupa zaszeregowania) obniżono dodatek 
służbowy z 1.250,00 zł na 1.160,00 zł. W przypadku mianowania na stanowisko specjalisty (stanowisko oficerskie, stopień 
etatowy st. kpt., wymagany staż służby – 3 lata, 9 grupa zaszeregowania) w Wydziale Kadr (wcześniej starszy inspektor, 
stanowisko aspiranckie, stopień etatowy asp. sztab., wymagany staż służby – 5 lat, 7 grupa zaszeregowania) obniżono 
dodatek służbowy z 970,00 zł na 900,00 zł. 
71

 Tj. przepisów rozdziału 6 ustawy o PSP. 
72

 W badanej próbie stwierdzono 5 takich przypadków. 
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do wniosków nie zawierały okoliczności73 stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem  

o przedterminowe mianowanie na wyższy stopień, co oceniono negatywnie. Z uzyskanych wyjaśnień 

wynika, że przedterminowe nadanie stopni związane było z wzorowym wykonywaniem obowiązków 

służbowych, co jest niezgodne z przesłankami wskazanymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych 

warunków przyznawania wyróżnień strażaków PSP. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości była 

nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych przez kierowników komórek organizacyjnych, 

niewykazujących okoliczności uzasadniających mianowanie strażaków na wyższy stopień. W związku  

z tym nie można było ustalić, jakimi przesłankami kierował się przełożony oraz, czy mianowanie na 

stopień było w konkretnym przypadku uzasadnione. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 77,5%74 ankietowanych uznało, iż w Komendzie 

Wojewódzkiej PSP istniała możliwość awansowania na wyższe stanowisko, 10%75 wypowiedziało się 

w tej kwestii negatywnie, a 12,5% - nie miało zdania na ten temat.  

Z kolei na pytanie, czy w KW PSP w Gdańsku obowiązują jasne i sprawiedliwe kryteria 

awansu: 27,5% respondentów uznało, że tak, 35% odpowiedziało raczej tak, zaś 10%76 

ankietowanych negatywnie oceniło tę kwestię, a 27,5% - nie miało zdania.  

Ponadto, większość ankietowanych udzielających odpowiedzi na pytanie dotyczące 

czynników, mających wpływ na awans na wyższe stanowisko w Komendzie77 wskazywało na czynniki 

merytoryczne, tj.: wykształcenie/kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, predyspozycje, 

pracowitość, rzetelność oraz staż pracy/służby, a także możliwości formalne. 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych.  

 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystywania pozapłacowych narzędzi 

motywacyjnych wobec strażaków i pracowników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej PSP  

oceniono pozytywnie.  

W KW PSP w Gdańsku przełożeni stosowali - w zależności od specyfiki służby/pracy - różnego 

rodzaju motywatory pozapłacowe materialne i pozamaterialne, wynikające przede wszystkim  

z obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych Komendy, a także sięgali do innych 

dostępnych narzędzi motywacyjnych78. 

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że strażakom i pracownikom przyznawano 

medale i odznaki resortowe79. Ustalono, że z uzasadnień w sprawie przyznania medali i odznak 

                                                           
73

 Wskazane w § 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom PSP. 
Zgodnie z tym przepisem wyróżnienie w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia można przyznać strażakowi, 
który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w służbie lub dokonał czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze. 
74

 Tj. 50% ankietowanych odpowiedziało tak, 27,5% - raczej tak. 
75

 Tj. 2,5% ankietowanych odpowiedziało nie, 7,5% - raczej nie. 
76

 Tj. 7,5% ankietowanych odpowiedziało nie, 2,5% - raczej nie. 
77

 Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 75% ankietowanych. 
78

 Organizowano dla wszystkich strażaków i pracowników spotkania okolicznościowe. Ponadto, wszyscy zatrudnieni  
w Komendzie otrzymali opracowany w KW PSP w Gdańsku z okazji XX - lecia PSP album Pomorzu na ratunek Państwowa 
Straż Pożarna - 20 lat w służbie. Na terenie Komendy istnieje również siłownia wraz z sauną oraz korty tenisowe, z których 
strażacy i pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń. 
79

 W okresie objętym kontrolą strażakom - w badanych przypadkach - przyznano łącznie 17 odznak resortowych i medali - 1 
złota odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i 3 medale Złoty za Zasługi dla Pożarnictwa, 5 medali Srebrny za 
Zasługi dla Pożarnictwa, 3 medale Brązowy za Zasługi dla Pożarnictwa oraz 5 medali Brązowy za Długoletnią Służbę. 
Natomiast pracownikom - w badanym okresie przyznano łącznie 5 medali - 2 medale za długoletnią służbę i 3 medale za 
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wynikało jakimi przesłankami kierował się przełożony występując z wnioskiem w sprawie 

wyróżnienia80, co oceniono pozytywnie. Ponadto, z okazji jubileuszu pracy lub służby wręczano 

pracownikom i strażakom upominki oraz listy gratulacyjne81. 

Ze skontrolowanej dokumentacji źródłowej wynika, że w KW PSP w Gdańsku jako narzędzie 

motywujące strażaków/pracowników wykorzystywano szkolenia oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań i obowiązków służbowych, co 

oceniono pozytywnie. 

Ustalono, że indywidualne potrzeby szkoleniowe ustalane były: w opiniach służbowych  

w przypadku strażaków oraz w IPRZ i ocenach okresowych w przypadku pracowników ksc82. Potrzeb 

takich natomiast nie określono dla pracowników spoza ksc.  

Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą w Komendzie 

zaplanowano83 środki finansowe na szkolenia/dofinansowanie do nauki dla poszczególnych grup 

zatrudnionych w urzędzie. Nie dokonywano natomiast podziału środków finansowych na 

poszczególne komórki organizacyjne Komendy84. Jak wyjaśniono, wszystkie osoby zatrudnione  

w urzędzie mogły indywidualnie zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o wyrażenie 

zgody na naukę w szkołach oraz udział w szkoleniach i ich dofinansowanie85. Z uzyskanych wyjaśnień 

wynika, że wszystkie osoby zatrudnione/pełniące służbę w KW PSP w Gdańsku zostały 

poinformowane przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy o takiej możliwości. 

W badanym okresie w Komendzie nie opracowano rocznych planów szkoleń dla strażaków.  

Brali oni udział w szkoleniach mających na celu uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w szkołach pożarniczych lub na szkoleniach specjalistycznych. Po otrzymaniu od KG PSP 

informacji o liczbie przyznanych dla województwa miejsc, sporządzano wykazy/listy zawierające 

potrzeby szkoleniowe poszczególnych strażaków przewidzianych na szkolenia i kursy86. Po 

przeprowadzeniu analizy określano hierarchię kierowania strażaków na poszczególne szkolenia  

i kursy. 

Ustalono, że dla pracowników ksc zatrudnionych w Komendzie nie sporządzono rocznego 

planu szkoleń na 2013 r. Z dokonanych ustaleń wynika, że w 2013 r. na podstawie zgłoszonych - przez 

bezpośrednich przełożonych - zapotrzebowań ujętych w IPRZ sporządzono plan szkoleń na 2014 r. 

Przy opracowaniu planu szkoleń uwzględniono priorytety szkoleniowe Komendy87, realizację 

wniosków wynikających z IPRZ oraz środki finansowe Komendy przyznane na realizację szkoleń 

pracowników ksc, co oceniono pozytywnie.  

                                                                                                                                                                                     
zasługi dla pożarnictwa oraz 5 odznak resortowych - 3 brązowe odznaki Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i 2 srebrne 
odznaki Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. 
80

 Jednostka kontrolowana nie posiadała jednego wniosku w sprawie przyznania medalu. 
81

 W badanej próbie stwierdzono 10 takich przypadków. 
82

 Z analizy zgromadzonych ankiet wynika, że na pytanie Czy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Gdańsku zdiagnozowano Pana(i) potrzeby szkoleniowe: 35%respondentów odpowiedziało - tak, 23% odpowiedziało- 
raczej tak, 20% odpowiedziało – trudno powiedzieć,12% odpowiedziało - raczej nie i 10% odpowiedział – nie.   
83

 W okresie objętym kontrolą kwoty w paragrafach dotyczących szkoleń poszczególnych grup pracowników zatrudnionych 
w KW PSP w Gdańsku ustalano z zachowaniem przepisów ustawy budżetowej na podstawie analizy wydatków 
przeznaczonych na szkolenia w minionym roku.  
84

 Działanie takie jest uzasadnione ze względu na strukturę organizacyjną KW PSP w Gdańsku. 
85

 Stwierdzono 4 takie przypadki (z osobami tymi podpisano umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych). 
86

 W badanej próbie stwierdzono 3 takie przypadki. 
87

 W szczególności w zakresie informatyki, zamówień publicznych i finansów. 
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Nieopracowanie planu szkoleń dla pracowników ksc na 2013 r. stanowiło naruszenie 

zarządzenia w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej88. 

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku. W związku 

z tym, że pracownicy i strażacy brali udział w różnego rodzaju szkoleniach/kursach niesporządzenie 

rocznego planu szkoleń na 2013 r. nie miało negatywnych następstw dla kontrolowanej działalności. 

Dla pracowników spoza ksc również nie opracowano - w badanym okresie - rocznych planów 

szkoleń. Niemniej jednak, jak wyjaśniono, bezpośredni przełożeni pracowników spoza ksc 

diagnozowali potrzeby szkoleniowe tych pracowników89. Wynikały one z konieczności przeszkolenia 

pracownika na danym stanowisku pracy w związku z wprowadzeniem narzędzia pracy 

usprawniającego funkcjonowanie Komendy. 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że przełożeni kierowali strażaków i pracowników na 

różnego rodzaju szkolenia, kursy90 i studia91 oraz konferencje, warsztaty i narady92 mające na celu 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.  

50% ankietowanych potwierdziło, że w Komendzie umożliwiano pracownikowi/strażakowi 

udział w wartościowych/przydatnych szkoleniach/kursach/studiach finansowanych lub 

współfinansowanych przez pracodawcę, a 25% na ww. pytanie odpowiedziało - raczej tak. Z kolei 

odmiennego zdania było 13% ankietowanych (z czego 8% odpowiedziało - nie, a 5% odpowiedziało - 

raczej nie). Ponadto, 12% ankietowanych odpowiedziało - trudno powiedzieć. 

Jednocześnie, 35% ankietowanych odpowiedziało, że popierano inicjatywę pracowników  

w zakresie szkolenia i rozwoju; 37% odpowiedziało - raczej tak; 17% odpowiedziało - trudno 

powiedzieć oraz 3% odpowiedziało - nie, a 8% odpowiedziało - raczej nie. 

100% respondentów uznało, że w KW PSP w Gdańsku oferowano świadczenia pozapłacowe 

materialne, z których mogli korzystać.  

Ankietowani wśród motywatorów pozapłacowych o charakterze materialnym93, z których 

mogli korzystać w KW PSP w Gdańsku, najczęściej wymieniali: bony podarunkowe (20%), telefon 

komórkowy (33%), dofinansowanie do nauki (33%), szkolenia (53%) oraz imprezy okolicznościowe 

(75%)94.  

Wśród stosowanych w KW PSP w Gdańsku motywatorów pozapłacowych niematerialnych95 

respondenci wskazywali sprawną komunikację w zespole (65%), przyjazną atmosferę w pracy (63%), 

okazywanie uznania i aprobaty przez przełożonego (56%), zapewnienie oczekiwanych warunków 

pracy (35%) oraz przejrzyste kryteria awansu (25%). Natomiast 5% ankietowanych oceniło, że w KW 

PSP w Gdańsku nie można było korzystać z żadnych świadczeń pozapłacowych niematerialnych. 

                                                           
88

 Pkt V ppkt 2 załącznika do ww. zarządzenia stanowi, że dyrektor generalny urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia  
w życie standardów, opracuje roczny plan szkoleń pracowników, odpowiadający potrzebom urzędu, z uwzględnieniem 
indywidualnych programów rozwoju zawodowego lub dostosuje, o ile jest taka konieczność, plan obowiązujący w urzędzie. 
89

 W 2014 r. planowane jest przeszkolenie 1 pracownika, tj. starszego technika w zakresie elektronicznego obiegu 
dokumentów.  
90

 Na podstawie badanej próby ustalono, że w różnego rodzaju szkoleniach i kursach udział wzięło 28 strażaków  
i 4 pracowników ksc. 
91

 W badanej próbie stwierdzono udział 4 strażaków w różnego rodzaju studiach. 
92

 W badanej próbie w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i naradach udział wzięło 5 strażaków i 2 pracowników.  
93

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
94

 Wymienione motywatory nie pokrywają się z tymi, które zawarto w Regulaminie pracy i służby. 
95

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Ponadto, 29% ankietowanych oceniło, że udział świadczeń pozapłacowych w całkowitym 

wynagrodzeniu/uposażeniu był wystarczający, motywował do bardziej efektywnej pracy, 24% 

respondentów było odmiennego zdania, natomiast 47% ankietowanych nie miało zdania w tej 

kwestii.  

Z powyższego wynika, że stosowane motywatory odpowiadały oczekiwaniom pracowników  

i strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KW PSP w Gdańsku, co należy ocenić pozytywnie. 

W jednostce kontrolowanej wprowadzono rozwiązanie umożliwiające strażakom  

i pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym poprzez 

możliwość - na indywidualny wniosek pracownika/strażaka - korzystania z rozwiązań dotyczących 

zmiany czasu pracy/służby96, co należy ocenić pozytywnie. 

 

*                 *                * 

Zalecenia i wnioski 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1)  podjęcie działań mających na celu przeszkolenie – do dnia 30 stycznia 2015 r. – osób 

zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie wykorzystania technik i obszarów 

motywowania, w tym w ramach szkoleń kaskadowych; 

2) kształtowanie - za pomocą odpowiednich narzędzi - wynagrodzeń i uposażeń pracowników  

i strażaków w taki sposób, aby stanowiły czynnik motywujący do lepszej pracy/służby; 

3) wzmocnienie funkcji motywacyjnej nagród pieniężnych poprzez m.in.: zapewnienie jasnych  

i czytelnych zasad/kryteriów ich przyznawania wszystkim grupom zatrudnionym w jednostce, 

dokumentowanie powiązania ich podziału na poszczególne komórki organizacyjne  

z okresową oceną pracy tych komórek (w szczególności w zakresie realizacji założonych celów 

i zadań) oraz dokumentowanie okoliczności uzasadniających ich przyznanie; 

4) ustalenie – w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. – Regulaminu przyznawania premii dla 

pracowników KW PSP w Gdańsku zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, 

robotniczych i obsługi, opartego o aktualne przepisy prawa; 

5) dokonywanie bieżących ocen osób zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi; 

6) opracowywanie planów szkoleń uwzględniających potrzeby szkoleniowe strażaków  

i pracowników oraz urzędu jako całości; 

7) wzmocnienie funkcji motywacyjnej przedterminowych mianowań na wyższe stopnie; 

8) wprowadzenie rozwiązań, które dostarczą wiedzy na temat efektywności stosowanych 

narzędzi motywacyjnych. 
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 W badanej próbie stwierdzono 4 takie przypadki. 
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Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie,  

- w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r., a w zakresie pkt 1 w terminie do dnia 15 lutego 2015 r. - 

informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich 

niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1 – KW PSP w Gdańsku 
Egz. Nr 2 – aa 
Sporządził/wykonał: Zespół kontrolerów MSW 


