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DKSiW-K-I-093-4/2014     

                                                                                                                                      Warszawa, dnia         października 2014 r. 

  

 Egz. Nr ………… 

Pan 

Mirosław Rutecki 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej  

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Departamentu Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW na 2014 rok, na temat: Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych przeprowadzonej w terminie od dnia 26 maja 2014 r. do 

dnia 20 czerwca 2014 r.1 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie2  

z siedzibą przy ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn. 

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

o kontroli w administracji rządowej3 przez zespół kontrolerów MSW w składzie: 

 

Kierownik zespołu Marta Błaszkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

kontrolerów i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 63/2014 z dnia 21 

 maja 2014 r.; 

 

Członek zespołu Maciej Batóg, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

kontrolerów MSW, na podstawie upoważnienia Nr 64/2014 z dnia 21 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. 

                                                           

1
 W tym w dniach 2-6 czerwca 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej. 

2
 Zwanej dalej również KW PSP w Olsztynie, Komendą Wojewódzką PSP lub Komendą.  

3
 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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Celem kontroli było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu system motywacyjny w Komendzie 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie 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 potencjału, obiektywnemu ocenianiu i nagradzaniu za ich pracę i osiągnięcia oraz 

zapewnieniu wszystkim zatrudnionym równych szans. 

W okresie objętym kontrolą stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej4 zajmowali: st. bryg. Jan Słupski (odwołany ze stanowiska z dniem  

2 października 2013 r.) oraz st. bryg Mirosław Rutecki (od dnia 3 października 2013 r. pełniący obowiązki 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie; z dniem 1 listopada 2013 r. powołany na stanowisko 

Komendanta). 

Czynnościami kontrolnymi w zakresie przedmiotowym niniejszej kontroli objęto 27 strażaków5 

oraz 14 pracowników6 zatrudnionych w KW PSP w Olsztynie. Przy doborze próby uwzględniono przede 

wszystkim strażaków, którzy w okresie objętym kontrolą byli awansowani na wyższe stanowisko, 

awansowani na wyższy stopień, otrzymali nagrody bądź zostali wyróżnieni w inny sposób.  

W toku kontroli przeprowadzono anonimową ankietę7, mającą na celu poznanie opinii strażaków 

i pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Komendzie na temat funkcjonowania w tej jednostce 

systemu motywacyjnego. Wyniki ankiety częściowo zaprezentowane zostały w niniejszym dokumencie. 

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego stanu 

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

i oszczędności.  

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono 

funkcjonowanie systemu motywacyjnego w KW PSP w Olsztynie. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych wykazały, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP  

w Olsztynie funkcjonował system motywacyjny obejmujący wszystkich zatrudnionych. Składały się na 

niego zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe, których stosowanie mogło przyczynić się do 

zachęcania pracowników i strażaków do angażowania się w swoją pracę i obowiązki służbowe w sposób 

korzystny dla jednostki i dający im także satysfakcję osobistą. Ponadto, 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. 

Podejście do motywowania nie było jednak systemowe. Brak sformalizowanych zasad 

dotyczących stosowania niektórych narzędzi motywacyjnych wobec wszystkich grup zatrudnionych  

                                                           

4
 Zwanego dalej także Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Wojewódzkim PSP  

w Olsztynie, Komendantem. 
5
 50% strażaków pełniących służbę w KW PSP w Olsztynie na dzień 31.12.2013 r. 

6
 W tym 12 pracowników należących do korpusu służby cywilnej (ksc) i 2 pracowników nienależących do ksc. 100% pracowników 

zatrudnionych w KW PSP w Olsztynie na dzień 31.12.2013 r.  
7
 Wśród ankietowanych, którzy wypełnili ankietę strażacy stanowili ok. 79%, zaś pracownicy ok. 21%. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowiły ok. 89% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 36-45 lat (37% 
ankietowanych) oraz w wieku od 46-55 lat (ok. 32% ankietowanych). Biorąc pod uwagę ogólny staż pracy/służby najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby ze stażem od 16-20 lat (ok. 25%). 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl                     3/22 

 

 

w jednostce, czy też brak wewnętrznych uregulowań z jasno określonymi i zdefiniowanymi kryteriami  

w tym zakresie, mógł powodować, że system ten zarówno nie był w pełni przejrzysty, jak  

i w wystarczającym stopniu czytelny. Ponadto, nie zawsze korzystano w Komendzie z ogólnie dostępnych 

rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. 

Ustalenia kontroli wykazały, że przyjęte w Komendzie rozwiązania w obszarze motywowania nie 

zawierały elementów dyskryminujących którąkolwiek z grup zatrudnionych w jednostce. Zaś stwierdzone 

dysproporcje w stosowaniu narzędzi motywacyjnych odnośnie do pracowników i strażaków (tj. 

awansowanie, kształtowanie wynagrodzeń) wynikały jedynie z okoliczności, na które jednostka 

kontrolowana nie miała wpływu (np. aspekty finansowe, struktura jednostki).  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały uwzględnione przy formułowaniu 

oceny ogólnej oraz przy poniżej przedstawionych ocen cząstkowych. 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono system 

motywacyjny w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.  

Motywowanie - wśród bardzo wielu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi - spełnia jedną  

z kluczowych ról. Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków pracy i służby, pozwalających na 

realizację misji i celów danej jednostki. Na odpowiedni system motywacyjny składa się zbiór narzędzi 

oraz czynników motywacyjnych, powiązanych ze sobą i tworzących całość, uwzględniający możliwe  

i zasadne potrzeby i oczekiwania zatrudnionych w niej osób. Istotne znaczenie dla skonstruowania 

skutecznego systemu motywacyjnego ma dobór i umiejętność zastosowania odpowiednich 

instrumentów motywacyjnych.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w KW PSP w Olsztynie funkcjonował system motywacyjny 

obejmujący zarówno pracowników, jak i strażaków, uwzględniający specyfikę tej jednostki. Ponadto, jak 

ustalono, system ten zgodny był z elementami zarządzania strategicznego Komendy, tj. jej misją, 

wartościami i celami. Powyższe oceniono pozytywnie. 

Aby wspierać misję i cele jednostki m. in. opracowano w Komendzie Program Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie na lata 2013-20158, który wprowadzono 

w dniu 22 listopada 2013 r. Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie wypełnił zatem 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 cywilnej9. Jednak nie dotrzymał 

określonego w tym zarządzeniu terminu na jego sporządzenie, tj. 1 roku od dnia wejścia  

w życie standardów. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi były Komendant 

Wojewódzki PSP w Olsztynie, który - jako ówczesny kierownik jednostki - zobligowany był wówczas do 

sporządzenia omawianego dokumentu, w wyznaczonym przez Szefa Służby Cywilnej terminie. Zauważyć 

należy, że obowiązek przygotowania takiego programu pojawił się już w 2008 r. i wynikał  

z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej10. Z kolei zarządzeniem  

w sprawie standardów ZZL obowiązek ten został uszczegółowiony. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki 

kontrolowanej, po objęciu z dniem 1 listopada 2013 r. stanowiska, obecny Komendant Wojewódzki PSP 

                                                           

8
 Zwany dalej Programem ZZL. 

9
 Zwanego dalej zarządzeniem w sprawie standardów ZZL. 

10
 Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o służbie cywilnej. 
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w Olsztynie, w związku z brakiem opracowania Programu ZZL, wydał polecenie niezwłocznego jego 

sporządzenia.   

 Program ZZL obejmował jedynie członków korpusu służby cywilnej, bez uwzględnienia 

pozostałych grup zatrudnionych w Komendzie, z uwagi na brak stosownego przepisu nakładającego taki 

obowiązek. Niemniej program ten - jak wskazano w jego treści - miałby przyczynić się do zwiększania 

efektywności wykonywania zadań poprzez pracę korpusu służby cywilnej na rzecz formacji jaką jest 

Państwowa Straż Pożarna.  

W Programie ZZL zawarte zostały - po przeprowadzonej diagnozie - konkretne problemy  

z  wybranych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), których rozwiązanie następować będzie  

w Komendzie w trzyletniej perspektywie. Dodać należy, że aby móc te problemy zdiagnozować  

i sformułować, zwrócono się do pracowników ksc zatrudnionych w jednostce z prośbą o wypełnienie 

przez nich anonimowej ankiety. Tematem tej ankiety były wybrane przez pracowników Wydziału Kadr 

Komendy - spośród katalogu zamieszczonego w zarządzeniu w sprawie standardów ZZL - trzy obszary, tj. 

wprowadzenie do pracy, szkolenia, informowanie pracowników o zmieniających się przepisach 

prawnych, bez uwzględnienia obszaru motywowania. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, 

skupiono się na obszarach najbardziej istotnych, według pracowników Wydziału Kadr, z punktu widzenia 

zatrudnianych pracowników ksc. Skoncentrowanie się bowiem na wszystkich wskazanych w zarządzeniu 

elementach spowodowałoby - jak poinformowano dalej - brak jednoznacznego wskazania problemu, 

który należałoby rozwiązać.  

Jak wynika z treści Programu ZZL, jako cel główny sformułowano - po analizie danych z ankiet - 

zwiększenie dostępności do szkoleń oraz wprowadzenie szczegółowej diagnozy potrzeb w tym zakresie. 

Tym samym, jako cel szczegółowy wskazano wprowadzenie polityki szkoleniowej oraz rocznego planu 

szkoleń w KW PSP w Olsztynie. Wobec powyższego zaplanowano działania - wraz z wyznaczeniem 

terminu ich realizacji, tj. maj 2015 r. - polegające na opracowaniu polityki szkoleniowej (tj. 

wytycznych/zasad kierowania na szkolenia oraz obiegu dokumentów z tym związanych) oraz procedury 

związanej z tworzeniem rocznego planu szkoleń. Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację Programu 

ZZL ponosił Wydział Kadr KW PSP w Olsztynie.  

Jak ustalono, od dnia wdrożenia Programu ZZL11 nie podejmowano jeszcze żadnych działań 

związanych z realizacją celu głównego, ujętego w omawianym programie. Kierownik jednostki 

kontrolowanej wyjaśnił, że w związku z określonym w Programie ZZL terminem osiągnięcia ww. celu, 

działania takie zostaną podjęte w III-IV kwartale 2014 r. Wówczas powołany zostanie zespół 

odpowiedzialny za opracowanie określonych w tym dokumencie procedur.    

Jednocześnie, badając problematykę Programu ZZL ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie 

sporządzano w Komendzie rocznego planu szkoleń. Obowiązek taki wynikał z zarządzenia w sprawie 

standardów ZZL, a termin opracowania planu upływał w dniu 30 maja 2013 r. Powyższe uznano za 

uchybienie niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, bowiem - jak ustalono - w okresie 

objętym kontrolą pracownicy kierowani byli na szkolenia, według wskazanych potrzeb, o czym będzie 

mowa w dalszej części niniejszego dokumentu. 

                                                           

11
 Tj. od dnia 22 listopada 2013 r.   
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Budowa systemu motywacyjnego KW PSP w Olsztynie - jak poinformowała w wyjaśnieniach 

jednostka kontrolowana - jest procesem ciągłym, realizowanym w oparciu o pragmatykę służbową  

i przyznawane corocznie Komendzie środki finansowe. Składają się na niego zarówno narzędzia 

motywowania, jak i czynniki wpływające na tę motywację. Przy stosowaniu narzędzi motywacyjnych 

opierano się głównie o przepisy obowiązującego prawa. W odniesieniu do wewnętrznych uregulowań  

w tym zakresie, opracowano jedynie Regulamin premiowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, 

ustalający warunki przyznawania premii pracownikom zatrudnionym w Komendzie na stanowiskach 

pomocniczych, robotniczych i obsługi12, o którym bliższej mowa w pkt 2.3 niniejszego dokumentu. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w KW PSP w Olsztynie wobec osób podległych 

wykorzystywano zarówno płacowe, jak i pozapłacowe narzędzia w zakresie motywowania, wynikające  

z przepisów prawa. Narzędzia te miały charakter pozytywny. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie 

zostały zawarte w dalszej części niniejszego dokumentu.  

Jak ustalono, w KW PSP w Olsztynie nie dokonywano badań efektywności dotychczas 

stosowanych narzędzi motywacyjnych, co uznane zostało za nieprawidłowość. Nie dokonywano także 

badań potrzeb i preferencji zatrudnionych w Komendzie pracowników i strażaków w zakresie czynników 

najbardziej ich motywujących. Niemniej, pomimo nieprzeprowadzania takich  badań, Komendant - jak 

poinformowano w wyjaśnieniach - posiadał wiedzę w powyższym zakresie, uzyskaną poprzez 

indywidualne rozmowy z pracownikami/strażakami oraz ich przełożonymi. Nie przedstawiono jednak 

informacji o wynikach takiego działania. Pozyskiwaniu, w taki sposób, przez Komendanta informacji  

w badanym obszarze pozwalać miała niewielka liczba zatrudnionych osób w Komendzie13. Wiedza jaką 

zdobyto w tym zakresie wykorzystywana była - zgodnie z wyjaśnieniami - do modyfikacji m.in. budżetu 

Komendy, polegającej na zwiększeniu środków na nagrody uznaniowe dla strażaków i pracowników, czy 

też środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ogólnych i specjalistycznych.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w KW PSP w Olsztynie nie prowadzono analizy 

systemów ocen, wynagrodzeń, awansów, rozwoju i szkoleń oraz ich wpływu na motywację osób 

zatrudnionych w Komendzie. Powyższe uznane zostało za nieprawidłowość. Jak poinformowano  

w wyjaśnieniach, prowadzona była jedynie przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bieżąca 

analiza dokonywanych ocen, przyznanych wynagrodzeń, awansów oraz szkoleń. Zgodnie z dalszymi 

wyjaśnieniami, każdy pracownik/strażak traktowany był indywidualnie i w przypadku jakichkolwiek 

nieprawidłowości związanych z wykonywaniem przez niego zadań i obowiązków służbowych, przełożony 

podejmował działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i znalezienia najlepszego rozwiązania.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w obowiązującym w Komendzie systemie motywacyjnym 

pozostawiono przełożonym odpowiednią swobodę w zakresie motywowania i wyboru narzędzi temu 

służących, co oceniono pozytywnie. Przełożeni występowali z wnioskiem o przyznanie 

strażakowi/pracownikowi konkretnego motywatora, zaś ostateczną decyzję w tym zakresie podejmował 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP.  

Ustalono, że kadra kierownicza, tj. osoby zarządzające strażakami/pracownikami nie 

uczestniczyła w szkoleniach z zakresu technik i narzędzi motywowania. Niemniej, warty zaznaczenia jest 

                                                           

12
 Wprowadzony zarządzeniem nr 28/2007 Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie z dnia 30 

kwietnia 2007 r.  
13

 Tj. 51 funkcjonariuszy i 14 pracowników. 
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fakt, że wszyscy naczelnicy/kierownicy wydziałów Komendy, w których zatrudnieni byli członkowie 

korpusu służby cywilnej, w okresie objętym kontrolą brali udział w przeprowadzonym przez zastępcę 

naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Olsztynie szkoleniu, którego tematem był proces tworzenia 

Programu ZZL, opiniowanie okresowe oraz sporządzanie Indywidualnych Programów Rozwoju 

Zawodowego14.  

Dalsze ustalenia kontroli wykazały, że przełożeni - strażacy nie byli oceniani15 w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi, co uznane zostało za nieprawidłowość. W wyjaśnieniach w tym zakresie 

powołano się jedynie na opiniowanie służbowe strażaka16, podczas którego ocenie podlegają jego cechy 

osobowości, umiejętności i predyspozycje. Jak poinformowano dalej, co prawda w ww. opinii służbowej 

uwzględnione zostały także dodatkowe kryteria, takie jak: umiejętność zarządzania i kierowania, 

utrzymanie właściwych stosunków międzyludzkich czy umiejętność strategicznego działania, jednak 

dotyczą one wyłącznie kierowników jednostek organizacyjnych PSP oraz ich zastępców. 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia jednostki kontrolowanej zauważyć należy, że nawet  

w sytuacji uwzględniania ww. kryteriów również wobec kierowników niższego szczebla, to i tak 

opiniowania tego nie można by uznać za wystarczające w tym zakresie, z uwagi chociażby na terminy 

jego sporządzania.  

Odnośnie zaś do pracowników ksc pełniących funkcje kierownicze w Komendzie ustalono, że  

w istocie brano pod uwagę kryteria, tj. zarządzanie personelem, umiejętności współpracy, jednak 

czynione to było wyłącznie podczas  sporządzania oceny okresowej, co również nie zostało uznane za  

w pełni wystarczające. 

Czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą nie odnotowano w Komendzie 

dużej fluktuacji pracowników i strażaków17. Ponadto, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Olsztynie 

znane były - jak wyjaśniono - powody związane z odejściem/rezygnacją strażaka/pracownika z Komendy. 

Każdorazowo bowiem osoba zgłaszająca zamiar odejścia zapraszana była przez Komendanta na 

indywidualną rozmowę, której celem było szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zgłoszonej 

rezygnacji z pracy/ze służby w jednostce.  

Jak ustalono, w KW PSP w Olsztynie wprowadzono rozwiązania w obszarze motywowania, które 

miały służyć zatrzymaniu wykwalifikowanych i zaangażowanych strażaków i pracowników, podnoszeniu  

i rozwijaniu ich potencjału, co oceniono pozytywnie. Polegały one w szczególności na przyznawaniu 

dodatków motywacyjnych, dodatków zadaniowych/specjalnych, awansowaniu na wyższe stanowisko 

służbowe oraz na przedterminowym mianowaniu na wyższy stopień, umożliwianiu zatrudnionym  

                                                           

14
 Zastępca naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Olsztynie była uczestnikiem dwudniowych warsztatów pn. Standardy 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej, organizowanych przez spółkę Publiczni.pl w Warszawie. Zdobytą na ten 
temat wiedzę przekazała z kolei pracownikom swojej jednostki (tj. wszystkim pracownikom ksc oraz naczelnikom/kierownikom 
wydziałów zatrudniających członków ksc) podczas prowadzonego przez nią szkolenia. 
15

 Chodzi o ocenę bieżącą oraz okresową.  
16

 O którym mowa w art. 36a 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. 
17

 W okresie od dnia 1 styczeń 2013 r. do dnia 26 maja 2014 r. ze służby w KW PSP w Olsztynie odeszło 6 strażaków, z czego 3  
w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne (w tym były Komendant Wojewódzki), 2 w związku ze zmianą miejsca 
zamieszkania, 1 - przeniesienie do innej jednostki (awans i spełnienie oczekiwań zawodowych strażaka). Ponadto, w badanym 
okresie odeszło z jednostki 2 pracowników, którzy jako przyczynę zwolnienia wskazali niskie zarobki. Natomiast przyjętych 
zostało 4 strażaków (z przeniesienia z innej jednostki) oraz 3 pracowników (z naboru zewnętrznego). Stan zatrudnienia  
w Komendzie na dzień 26 maja 2014 r. wynosił: 51 funkcjonariuszy i 14 pracowników. 
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w Komendzie podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, poprawianiu warunków socjalnych 

oraz standardów pracy/służby, dofinansowaniu dostępu do usług z zakresu sportu i rekreacji.  

Ponadto ustalono, że w Komendzie dokonywana jest identyfikacja zasobów kadrowych,  

w ramach której prowadzona jest w Komendzie tzw. baza straż i cywil, obejmująca swym zakresem 

strażaków oraz pracowników z całego województwa warmińsko-mazurskiego, podlegająca co pół roku 

aktualizacji. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji pożarniczych  

i cywilnych, wykształcenia, stażu pracy i służby oraz aktualnie zajmowanego stanowiska. Jak 

poinformowano w wyjaśnieniach, baza ta wykorzystywana jest do analizy dostępnych zasobów 

kadrowych, a w konsekwencji do prowadzenia prawidłowej i skutecznej polityki kadrowej. Jednocześnie, 

jak ustalono, w ramach długofalowej polityki kadrowej prowadzony jest zbiór pod nazwą rezerwa 

kadrowa, który wykorzystywany jest z kolei w procesie obsadzania stanowisk kierowniczych PSP na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Powyższe działania ocenione zostały pozytywnie. 

Przedstawione w badanym obszarze ustalenia i wskazane powyżej nieprawidłowości świadczą  

o tym, że w KW PSP w Olsztynie nie korzystano w pełni z dostępnych rozwiązań w zakresie zarządzania 

zasobami ludzkimi, za co odpowiedzialność ponoszą były i aktualny Warmińsko-Mazurski Komendant 

Wojewódzki PSP, którzy jako pracodawcy i przełożeni strażaków i pracowników byli zobowiązani do 

właściwego zarządzania zasobami ludzkimi. Przyczyną niewykonywania opisanych działań był brak 

stosownych przepisów prawa nakładających taki obowiązek, jak również mógł być brak odpowiedniego 

przeszkolenia kadry kierowniczej w obszarze ZZL, a co za tym idzie brak właściwej wiedzy osób 

zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie HR18. Skutkiem nieprawidłowości był natomiast 

brak wszechstronnego spojrzenia w Komendzie na problemy związane z kierowaniem i rozwojem 

zasobów ludzkich w ramach struktur urzędu.  

Przyznać należy, że nie wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi  

w administracji publicznej wynikają z regulacji prawnych, które wskazywałyby wprost na konieczność 

stosowania takich a nie innych rozwiązań. Jednakże wskazane byłoby wykorzystywanie w ZZL 

odpowiednich narzędzi i dobrych praktyk z tego obszaru, pamiętając przy tym, że dobre zarządzanie 

zasobami ludzkimi ma przełożenie na funkcjonowanie całej jednostki. 

W anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez zespół kontrolerów, na pytanie  

o skuteczność istniejącego w KW PSP w Olsztynie systemu motywacyjnego odpowiedziało około 75% 

respondentów, wśród których 40% wskazywało, że system motywacyjny w Komendzie był nieskuteczny 

(brak procedur, niejasny, niesprawiedliwy, uznaniowy); 37,5% wypowiedziało się pozytywnie w tym 

zakresie (zachęca do angażowania się w pracę, pozwala na rozwój zawodowy, tworzy pozytywną 

atmosferę, jest wystarczający, funkcjonuje właściwie); dla 22,5% ankietowanych  kwestia ta była trudną 

do określenia.  

Powyższe wyniki ankiet mogą świadczyć o braku posiadania pełnej wiedzy przez kierownika 

jednostki na temat czynników najbardziej motywujących osoby zatrudnione w KW PSP w Olsztynie. 

Zapewne, indywidualne rozmowy przeprowadzane z pracownikami/strażakami oraz przełożonymi nie 

stanowią wystarczającego narzędzia do rozpoznawania ich potrzeb. Powyższym wynikom nie sprzyja 

                                                           

18
 Human resources (Zasoby ludzkie). 
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również brak sformalizowanych w Komendzie kryteriów odnośnie do stosowania niektórych narzędzi 

motywacyjnych, czyniąc system motywacyjny mało przejrzystym.  

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 Olsztynie.  

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

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 służącym wzmacnianiu motywacji strażaka do realizacji zadań służbowych 

na najwyższym z możliwych poziomie. Dodatki do uposażeń będą spełniały rolę motywatora o ile ich 

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

W KW PSP w Olsztynie z dodatków, których wysokość ma charakter uznaniowy przyznawano 

bądź podwyższano strażakom dodatek służbowy i dodatek motywacyjny, opierając się w tym zakresie  

o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r.  

w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej19.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą 3 z 27 strażaków 

podwyższano dodatek służbowy do uposażenia. Okolicznościami uwzględnionymi przy zmianie wysokości 

ww. dodatku służbowego były: dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem  

i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz stopień zdyscyplinowania przy realizacji 

zadań służbowych. We wszystkich 3 badanych przypadkach odnośnie do ww. dodatku stwierdzono, że 

zarówno jego podwyższenie, jak i sama wysokość zostały powiązane z oceną i efektami pracy. Jak 

poinformowano w wyjaśnieniach, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP wraz  

z zastępcami  - monitorując na bieżąco sytuację kadrową jednostki - podejmował w ramach możliwości 

finansowych, decyzje o zwiększaniu dodatków służbowych, w powiązaniu z wzorowym wykonywaniem 

obowiązków służbowych.  

Nie stwierdzono znaczących różnic w wysokości dodatków służbowych strażaków realizujących 

podobne zadania.  

Badając problematykę przyznawania dodatków do uposażenia zwrócono uwagę na dwa 

przypadki spośród 27 strażaków objętych próbą, w których nastąpiło obniżenie dodatku służbowego do 

uposażenia, co de facto oznacza przyznanie dodatku w nowej niższej wysokości. Powyższe związane było 

z mianowaniem tych strażaków na wyższe stanowiska służbowe (w tym jedno kierownicze niższego 

szczebla), które zakwalifikowane były do zdecydowanie wyższych grup uposażenia zasadniczego20. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, mianowanie tych strażaków na wyższe stanowiska 
                                                           

19
 Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie uposażenia strażaków. 

20
 Tj. w jednym przypadku, mianowanie na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału (stanowisko oficerskie, stopień etatowy 

bryg., wymagany staż służby - 6 lat, 12 grupa zaszeregowania) i przyznanie dodatku służbowego w wysokości niższej od 
poprzedniego o 280 zł; wcześniej - starszy technik (stanowisko podoficerskie, stopień etatowy st. ogn., wymagany staż służby - 5 
lat, 4 grupa zaszeregowania). W drugim przypadku, mianowanie na stanowisko kapelana wojewódzkiego (stanowisko oficerskie, 
stopień etatowy mł. bryg., 10 grupa zaszeregowania) i przyznanie dodatku służbowego w wysokości niższej od poprzedniego  
o 295 zł; wcześniej - młodszy technik (stanowisko szeregowe, stopień etatowy st. str., wymagany staż służby  - 1 rok, 2 grupa 
zaszeregowania). 
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służbowe z jednoczesnym zachowaniem im dotychczasowych wysokości dodatków służbowych mogłoby 

spowodować przekroczenie średniej płacy ustalonej dla KW PSP w Olsztynie21, a tym samym 

przekroczenie budżetu Komendy w zakresie płac. Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP - jak wyjaśniono - jest m.in. prowadzenie działań, mających na celu niedopuszczanie 

do przekroczeń średniorocznej płacy, której wysokość ustalana jest przez Komendę Główną PSP. 

Stwierdzono jednak, że w omawianych przypadkach powyższe działanie, tj. polegające na 

przyznaniu niższej wysokości dodatku w sytuacji mianowania na wyższe stanowisko służbowe, sprzeczne 

było z przyjętą w Komendzie polityką kształtowania wysokości dodatków służbowych. Zgodnie bowiem  

z nią, ustalanie wysokości dodatku służbowego dla konkretnego strażaka jest niezależne od jego 

przynależności do określonej służby/komórki organizacyjnej, a raczej związane z zajmowanym przez 

niego stanowiskiem w określonej grupie stanowisk (oficerskie, aspiranckie, podoficerskie) oraz  

z zakresem przypisanych i realizowanych przez niego obowiązków służbowych. Zasadą jest, że im wyższe 

stanowisko, większy zakres realizowanych zadań i większa odpowiedzialność, tym wyższy dodatek 

służbowy. Zasada taka - w ocenie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - w najlepszy sposób 

odzwierciedlała zaangażowanie strażaka i jego znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Komendy.  

O ile w przypadku kapelana wojewódzkiego zakres realizowanych przez niego czynności 

pozostawał ten sam, o tyle sytuacja taka nie miała miejsca w drugim przypadku. W związku z tym 

niezrozumiałe jest przyznanie omawianemu strażakowi - z dniem jego mianowania na wyższe, bardziej 

odpowiedzialne stanowisko - dodatku służbowego w niższej wysokości od tej jaką posiadał, zajmując 

stanowisko starszego technika oraz niższej w stosunku do wysokości dodatków służbowych posiadanych 

przez innych strażaków w tym wydziale, zatrudnionych na niższych stanowiskach w hierarchii22. Zgodzić 

się należy ze stanowiskiem, że Komendant może dysponować środkami finansowymi wyłącznie w ramach 

określonego budżetu. Niemniej jednak, przypadek ten świadczy o niewłaściwym kształtowaniu polityki  

w zakresie uposażeń, ponieważ przełożony powinien w taki sposób ustalać 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 Warmińsko-

Mazurski Komendant Wojewódzki PSP.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że 25 strażakom z badanej próby przyznane zostały -  

w okresie objętym kontrolą - dodatki motywacyjne do uposażenia. Dodatki te przyznano  

w związku z wykonywaniem przez strażaków zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków 

na zajmowanym stanowisku bądź za wykonywanie czynności kontrolnych w podległych jednostkach 

organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  

We wszystkich kontrolowanych przypadkach dodatki służbowe podwyższane były na czas 

nieokreślony, natomiast dodatki motywacyjne przyznawano jedno- bądź kilkakrotnie na czas określony.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że kryteriami, od których uzależniona była wysokość przyznawanych 

bądź podwyższanych dodatków, były waga zadania i jego rola w zakresie zadań realizowanych przez KW 

PSP w Olsztynie, tj. stopień  zaangażowania i wkład pracy strażaka, jaki musi on włożyć, aby zadanie 

zostało zrealizowane profesjonalnie, a osiągnięte efekty były satysfakcjonujące dla przełożonych.  

                                                           

21
 Dla KW PSP średnioroczna płaca wynosiła w 2008 r. – 4.158,50 zł, od 2009 r. – 4.553,13 zł, a od 2013 r. – 4.853,13 zł. 

22
 Różnica w kwocie dodatku służbowego pomiędzy omawianym przypadkiem strażaka a pozostałymi zatrudnionymi w tym 

wydziale na niższych stanowiskach służbowych wynosi 100-155 zł. 
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W większości przypadków dodatek służbowy ulegał zwiększeniu w momencie, w którym pojawiały się 

dodatkowe przesłanki, wynikające z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków. Z kolei 

długość okresu na jaki przyznawany był dodatek motywacyjny wynikała z terminów realizacji zadań, za 

które dodatek ten był przyznawany oraz z istotności tych zadań, jak i wkładu pracy strażaka. 

Ustalono, że w żadnym z 3 skontrolowanych przypadków podwyższeń dodatku służbowego, 

zmiana wysokości tego dodatku nie była na odczuwalnym dla strażaka poziomie23. Ponadto, jak wynika  

z analizy dokumentacji, wysokość przyznanych strażakom dodatków motywacyjnych nie przekraczała 

maksymalnie dopuszczalnej wysokości tego dodatku24 i wynosiła od 9,38% do 28,16% najniższego 

uposażenia, określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków25. 

Dalsze ustalenia kontroli wykazały, 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. Powyższe działania oceniono pozytywnie. 

Wyniki przeprowadzonej w KW PSP w Olsztynie ankiety wykazały, że wysokość uposażenia -  

w ocenie strażaków - nie w każdym przypadku miała charakter motywacyjny. 20% ankietowanych 

strażaków uznało, że wysokość uposażenia motywowała ich do lepszej pracy w stopniu słabym; 24% 

uznało, że w stopniu średnim; 51% oceniło poziom uposażenia jako motywujący w stopniu dobrym, zaś 

5% ankietowanych strażaków uznało go za motywujące w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 5% 

ankietowanych strażaków uznało, że wysokość otrzymywanego przez nich uposażenia była na poziomie 

zdecydowanie satysfakcjonującym; 52% uznało je za raczej satysfakcjonujące; 26% za raczej 

niesatysfakcjonujące; 10% za zupełnie niesatysfakcjonujące, zaś 7% trudno było to określić. 

2.2. Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w KW PSP w Olsztynie. 

Wynagrodzenie uważane jest za ważny czynnik motywujący. Jego wysokość jest bowiem 

odbierana jako oznaka wartości pracownika w ocenie organizacji. 

System wynagrodzenia w służbie cywilnej opiera się na wartościowaniu stanowisk pracy, co 

pozwala ustawić relatywną wartość poszczególnych stanowisk w organizacji, a tym samym dać podstawę 

do porównywania wartości stanowisk pracy i kształtowania wynagrodzeń pracowników  

w bardziej zobiektywizowany sposób. Powszechnie uznaje się, że proces wartościowania stanowisk pracy 

tworzy racjonalne podstawy do opracowania i utrzymania sprawiedliwej i uzasadnionej struktury płac, 

pomaga w zarządzaniu zależnościami istniejącymi między stanowiskami w danej organizacji, umożliwia 

podejmowanie konsekwentnych decyzji dotyczących stopniowania i stawek za pracę, tworzy schemat 

porównywania wartości stanowisk tak, aby zapewnić równą płacę za pracę o takiej samej wartości26. 

                                                           

23
 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.  
24

 Określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków. 
25

 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. 
26

 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
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Ustalenia kontroli wykazały istnienie w tym obszarze nieprawidłowości polegającej na tym, że  

w dwóch przypadkach nie sporządzono w KW PSP w Olsztynie opisów stanowisk pracy27. Skutkiem 

powyższego było niezwartościowanie tych stanowisk, a w konsekwencji brak wiedzy pracowników  

o istotności zajmowanych przez nich stanowisk pracy. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, 

sytuacja ta była wynikiem dokonanej w 2011 r. zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy, co z kolei 

wiązało się ze zmianą rozmieszczenia stanowisk ksc w poszczególnych wydziałach Komendy. 

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych,  

w których usytuowane były omawiane stanowiska pracy, zastępca naczelnika Wydziału Kadr, który był 

odpowiedzialny za prowadzenie całokształtu zagadnień kadrowych członków ksc i pozostałych 

pracowników Komendy oraz naczelnik Wydziału Kadr, który był odpowiedzialny za prowadzenie 

całokształtu spraw kadrowych pracowników Komendy.  

Jednocześnie ustalono, że w chwili obecnej w KW PSP w Olsztynie trwają prace nad nowym 

regulaminem organizacyjnym jednostki, jak również podejmowane są działania mające na celu 

przekształcenie etatów pomocniczych ujętych w strukturze jednostki na etaty należące do ksc.  

W związku z powyższym, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego PSP nowego regulaminu 

Komendy, zostaną sporządzone i uaktualnione wszystkie opisy stanowisk pracy oraz niezwłocznie 

dokonane zostanie ich ponowne zwartościowanie.  

Ustalenia kontroli wykazały, że wysokość wynagrodzenia pracowników nie została powiązana 

zarówno z wynikami wartościowania, jak i z przeprowadzanymi ocenami okresowymi. Zgodnie  

z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, w okresie objętym kontrolą nie było takiej możliwości,  

z uwagi na niezmienność od 2009 r. stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników.  

W konsekwencji Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nie miał odpowiednich środków na 

zwiększenie wynagrodzeń dla tej grupy zatrudnionych w jednostce.  

Ponadto, ustalenia kontroli wykazały, że w KW PSP w Olsztynie nie opracowano siatki 

wynagrodzeń, która wskazywałaby minimalne i maksymalne wartości wynagrodzeń na poszczególnych 

stanowiskach. Jak wyjaśniono, w Komendzie w kwestii tej stosowano regulacje zawarte w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 

wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników cywilnych, mnożników do 

ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 

przysługujących członkom korpusu służby cywilnej28, którego załącznik nr 2 określa przedział mnożników 

kwoty bazowej, ustalonych dla poszczególnych grup stanowisk w służbie cywilnej, tj. dla stanowisk 

wyższych, średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i stanowisk 

wspomagających.  

Należy jednak zauważyć, że zakres rozpiętości mnożników, wskazany w ww. załączniku do 

rozporządzenia jest bardzo szeroki. Stąd też, pomimo tego, że wszystkie mnożniki kwot bazowych 

pracowników mieściły się w przedziałach przedstawionych w ww. przepisach, to brak wewnętrznych 

uregulowań mógł sprawić, że zaszeregowanie członka ksc do danej grupy stanowisk nie pozostawało  

w korelacji z wysokością przypisanego mu mnożnika. Sytuacja ta mogła spowodować spadek znaczenia 

wynagrodzenia jako jednego z instrumentów motywowania. Należy również zauważyć, że celem 

wartościowania stanowisk w służbie cywilnej było m.in. efektywne zarządzanie wynagrodzeniami. Wobec 

                                                           

27
 Dotyczy stanowisk pracy, które aktualnie przypisane są do Wydziału Kadr oraz Wydziału Kwatermistrzowskiego. 

28
 Dz. U. Nr 211, poz. 1630, z późn. zm., zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie określania stanowisk urzędniczych. 
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niewykorzystania wartościowania do ustalenia tabeli płac w KW PSP w Olsztynie cel ten nie został 

osiągnięty.   

Stwierdzono, że w KW PSP w Olsztynie stanowiska pracowników nienależących do korpusu służby 

cywilnej nie podlegały procesowi wartościowania, a ich wynagrodzenia ustalane były na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego29, 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.  

W okresie objętym kontrolą jedynie dwóm pracownikom nienależącym do ksc, którzy - jak 

wyjaśniła jednostka kontrolowana - wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację nałożonych zadań 

służbowych, podwyższono wynagrodzenia zasadnicze. Ww. podwyżki wynagrodzeń nie były jednak dla 

pracowników odczuwalne30 i wynosiły 11% i 5% dotychczasowego ich wynagrodzenia.  

Dalsze ustalenia kontroli wykazały, że w okresie objętym kontrolą wszystkim pracownikom 

przyznawane były dodatki zadaniowe (w przypadku pracowników ksc) oraz dodatki specjalne 

(zatrudnionym spoza ksc). Powyższe związane było z powierzeniem pracownikom nowych, dodatkowych 

zadań lub w związku z koniecznością zastępowania przez nich nieobecnych współpracowników.  

W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków, zarówno pomiędzy 

pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami a strażakami objętymi próbą. Celem tego działania było 

sprawdzenie czy na podobnych stanowiskach pracy, zajmowanych przez osoby realizujące - zgodnie  

z zakresami obowiązków - takie same zadania, występowały znaczące różnice w otrzymywanych 

uposażeniach i wynagrodzeniach. Nie znaleziono jednak przypadków, w których możliwe byłoby 

dokonanie porównań w tym zakresie. Ponadto, w związku z brakiem możliwości porównania stanowisk 

ksc w KW PSP w Olsztynie, nie było możliwe również ustalenie przestrzegania w tej jednostce zasady 

jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości31. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych w Komendzie wynika, że wysokość wynagrodzenia -  

w ocenie pracowników ksc i spoza ksc - nie spełniała dostatecznie swojej funkcji motywacyjnej. Aż 50% 

respondentów uznała, że wysokość wynagrodzenia motywuje ich do lepszej pracy w stopniu słabym; 33% 

osób uznało, że wysokość wynagrodzenia w średnim stopniu motywowała je do lepszej pracy. Tylko 17% 

osób oceniło poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu dobrym, natomiast żaden  

z ankietowanych pracowników nie ocenił poziomu wynagrodzenia jako motywujący w stopniu bardzo 

dobrym. Ponadto, 42% ankietowanych uznało, że wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia 

                                                           

29
 Tj. rozporządzenia 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, z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
30

 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że aby podwyżka wynagrodzenia była odczuwalna to przy wynagrodzeniu brutto 
niższym niż 2500 zł wzrost uposażenia powinien wzrosnąć o co najmniej 20%. Jeśli natomiast wynagrodzenie zasadnicze 
przekroczyłoby poziom 2500 zł brutto, za podwyżkę odczuwalną uznano wzrost o co najmniej 10%. 
31

 Zasada określona w art. 18
3c

 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 
zgodnie z którą 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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była na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym; 25% uznało je za raczej niesatysfakcjonujące; 25% za 

raczej satysfakcjonujące, zaś żadna z osób nie uznała otrzymywanego  wynagrodzenia za zdecydowanie 

satysfakcjonujące (8% osób nie miało zdania w tym zakresie).  

Dodatkowo, 42% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia nie była adekwatna do 

wykonywanej pracy; 33% uznało ją za raczej nieadekwatną; 8% ankietowanych oceniło, że wysokość 

wynagrodzenia była raczej adekwatna, zaś żadna z osób nie uznała jej za adekwatną do wykonywanej 

pracy (17% wskazało, że trudno powiedzieć).  

Przedstawione powyżej wyniki ankiet, jak również przypadki rezygnacji pracowników z pracy  

w jednostce z powodu zbyt niskiego poziomu wynagrodzenia w stosunku do wykonywanych 

obowiązków, świadczyć mogą o tym, że wysokość wynagrodzenia nie była czynnikiem zapobiegającym 

odpływowi kompetentnych i pożądanych pracowników. Zaznaczyć należy jednak, że Komendant 

Wojewódzki PSP w Olsztynie dostrzegał niezadowolenie swych pracowników z wysokości otrzymywanych 

przez nich wynagrodzeń. Miał także wiedzę, że wysokość wynagrodzenia nie była czynnikiem 

utrzymującym pracowników w organizacji. Jednakże nie miał on wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, 

bowiem kierowana przez niego jednostka ma ustaloną strukturę z określonym budżetem przeznaczonym 

na wynagrodzenia.  

2.3. Zasady oraz kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i strażakom 

zatrudnionym/pełniącym służbę w KW PSP w Olsztynie. 

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 KW PSP w Olsztynie dla żadnej z grup zatrudnionych w Komendzie nie zostały opracowane 

wewnętrzne regulaminy, które określałyby zasady przyznawania wyżej wymienionym nagród.  

W przekazanych wyjaśnieniach poinformowano, że prace związane z uregulowaniem kwestii nagradzania 

zostaną wdrożone po otrzymaniu wytycznych w tym zakresie z Komendy Głównej PSP,  

w której specjalnie powołany zespół prowadzi aktualnie prace nad stworzeniem ich dla całej formacji.  

Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, nagrody przyznawane były na podstawie przepisów, tj. 

ustawy o PSP oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. 

w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej32 - odnośnie do strażaków,  na 

podstawie ustawy o służbie cywilnej - odnośnie do pracowników ksc, oraz na podstawie rozporządzenia 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc - wobec pracowników niemnożnikowych. Jak 

poinformowano w wyjaśnieniach, czynnikami decydującymi o wysokości nagrody była ocena 

zaangażowania oraz jakości wykonywanej przez pracownika/strażaka pracy, dokonywana przez 

przełożonych. Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, przyznając nagrody, każdorazowo opierał się na 

uzasadnionych wnioskach sporządzanych przez bezpośrednich przełożonych strażaków i pracowników.  

                                                           

32
 Dz. U. Nr 234, poz. 1725. 
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W przypadku rozbieżnej oceny dokonywał - w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym - korekty 

odnośnie do wysokości nagród (głównie na korzyść nagradzanego).  

Z przeprowadzonej przez zespół kontrolerów anonimowej ankiety wynika, że 35%33 

ankietowanych było zdania, iż zasady podziału nagród zostały jasno określone i były stosowane przez 

przełożonych; 23%34 udzieliło negatywnej odpowiedzi w tym zakresie; 42% wskazało, że trudno 

powiedzieć. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarówno pracownikom, jak 

i strażakom przyznawane były przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nagrody 

pieniężne35. Ich wysokość na stanowiskach niebędących kierowniczymi wynosiła: dla pracowników ksc od 

1000 zł36 do 1900 zł, dla pracowników spoza ksc od  1000 zł37 do 1500 zł, dla funkcjonariuszy głównie od  

800 zł38 do 1600 zł. Natomiast na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla wysokości te 

kształtowały się: dla pracowników ksc od 1600 zł do 2500 zł, dla funkcjonariuszy od 1700 zł39 do 2200 zł. 

Powyższe świadczy zatem o braku dysproporcji przy stosowaniu omawianego narzędzia motywacyjnego 

wobec osób zatrudnionych w Komendzie, co oceniono pozytywnie. 

Z dokonanej w trakcie czynności kontrolnych analizy dokumentów związanych z przyznaniem   

w okresie objętym kontrolą nagród pieniężnych strażakom i pracownikom wynikało jednak, że nagrody te 

miały charakter powszechny, czyli przyznawane były wszystkim strażakom/pracownikom w danym 

okresie, a ich wysokość nie była znacznie zróżnicowana, co szczególnie miało miejsce  

w przypadku nagród dla funkcjonariuszy w poszczególnych wydziałach.  

Mając na uwadze powyższe, tj. regularność przyznawania nagród w KW PSP w Olsztynie, przy 

jednoczesnym małym zróżnicowaniu ich wysokości, stwierdzić należy, że tak przyznawane nagrody mogły 

stracić swój motywacyjny charakter, bądź go osłabić. Pracownik/strażak zatrudniony  

w Komendzie mógł traktować je jako stały składnik wynagrodzenia/uposażenia, a nie jako gratyfikację za 

dobrze wykonaną przez siebie pracę.  

Omawiane powyżej nagrody pieniężne przyznawane były z okazji Dnia Strażaka oraz 

Narodowego Święta Niepodległości, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz 

wykonywanie zadań służbowych wymagających znacznego nakładu pracy. W przypadku nagród 

przyznanych w listopadzie 2013 r. i maju 2014 r. ustalono, że w większości przypadków sporządzone 

zostały przez bezpośrednich przełożonych wnioski uzasadniające przyznanie nagrody danemu 

strażakowi/pracownikowi. Natomiast odnośnie do nagród przyznanych w czerwcu 2013 r. wniosków 

takich nie opracowano, co świadczyć może, że w tym przypadku przyznanie nagród przez byłego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie było jedynie formalnością.    

Analizując problematykę przyznawania ww. nagród zwrócono uwagę na fakt otrzymywania tego 

typu wyróżnienia pieniężnego przez strażaków przebywających na długotrwałych zwolnieniach 

                                                           

33
 Tj. 8% ankietowanych odpowiedziało tak, 27% - raczej tak. 

34
 Tj. 15% ankietowanych odpowiedziało nie, 8% - raczej nie. 

35
 Tj. w okresie: czerwiec 2013 r., listopad 2013 r., maj 2014 r. 

36
 Stwierdzono 1 przypadek przyznania nagrody w kwocie 500 zł. 

37
 Stwierdzono 1 przypadek przyznania nagrody w kwocie 500 zł, co z kolei spowodowane było krótkim okresem zatrudnienia  

w KW PSP w Olsztynie. 
38

 Spośród objętych próbą strażaków stwierdzono 1 przypadek przyznania nagrody w kwocie 500 zł i 1 przypadek nagrody  
w kwocie 700 zł. 
39

 Spośród objętych próbą strażaków stwierdzono 1 przypadek przyznania nagrody w kwocie 1000 zł. 
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lekarskich40. Jak wyjaśniła jednostka kontrolowana, nieobecności te nie miały wpływu na realizację zadań 

służbowych, stanowiących podstawę wnioskowania o przyznanie nagrody. Jednocześnie poinformowano, 

że wysokość nagrody mogła, ale nie musiała ulec obniżeniu i - jak ustalono w toku kontroli - przypadki 

obniżenia miały miejsce. Bezpośredni przełożony strażaka/pracownika przy ustalaniu wysokości nagrody 

uwzględniał bowiem w składanym wniosku jaki wpływ na stopień realizacji zadań służbowych, za które 

występuje o nagrodę, miały okresy niewykonywania zadań z powodu choroby.  

Ustalenia kontroli wykazały również przypadki przyznawania pracownikom i strażakom nagród, 

np. za szczególne osiągnięcia w pracy/służbie, za wykonanie zadań wykraczających poza ich zakresy 

obowiązków służbowych, za osiągnięte wyniki w Sporcie Pożarniczym41. Nagrody te miały charakter 

zróżnicowany i ustalane były indywidualnie dla każdego pracownika/strażaka w zależności od wkładu  

i oceny jego pracy. Powyższe oceniono pozytywnie. 

Ponadto ustalono, że Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP występował do 

Komendanta Głównego PSP, jak również do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskami  

o wyróżnienie nagrodą pieniężną strażaków szczególnie wyróżniających się w pracy w PSP42. Głównymi 

powodami wnioskowania przez Komendanta o tego typu nagrody były: zaangażowanie  

w realizację zadań służbowych, osiągane wyniki w służbie, jak również nieustanne działanie na rzecz 

jednostek ochrony przeciwpożarowej. Powyższe działania oceniono pozytywnie. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, informacja o fakcie przyznania nagrody  

konkretnemu strażakowi/pracownikowi wraz z uzasadnieniem jej przyznania przekazywana była przez 

kierownika komórki organizacyjnej, w ramach wewnętrznych odpraw organizowanych w wydziałach. 

Ponadto, ustalenia kontroli wykazały, że w przypadku przyznania nagrody każdorazowo wyróżniony 

otrzymywał pisemną informację o tym fakcie wraz z ogólnym uzasadnieniem43, która wręczana była przez 

jego bezpośredniego przełożonego. Drugi egzemplarz dołączany był do akt osobowych 

pracownika/strażaka. Natomiast w przypadku nagród Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta 

Głównego PSP, decyzje wręczane były podczas oficjalnych uroczystości w obecności wszystkich 

pracowników, ich przełożonych oraz zaproszonych gości.  

Jak wynika z przeprowadzonej w Komendzie anonimowej ankiety, tylko 25%44 ankietowanych 

stwierdziło, że przesłanki przyznania nagród były im przedstawiane, 48%45 odpowiedziało w tym zakresie 

negatywnie, zaś 27% wskazało, że trudno powiedzieć.  

W toku kontroli ustalono, że podział środków na nagrody na poszczególne komórki organizacyjne 

Komendy nie był powiązany z okresową oceną pracy poszczególnych komórek, w szczególności  

w zakresie realizacji założonych celów i zadań, co należy ocenić negatywnie. Zasadą było przyznawanie  

w Komendzie na jeden etat identycznej kwoty na nagrody, tj. w okresie objętym kontrolą wynosiła ona 

1200 zł. Każdy z kierowników wydziału rozdzielał ją pomiędzy podległymi sobie 

pracownikami/strażakami, biorąc przy tym pod uwagę - jak poinformowano -  efektywność ich pracy, 

odpowiedzialność oraz specyfikę nałożonych na nich obowiązków służbowych. Następnie naczelnicy 

                                                           

40
 Kontrolując ten obszar brano pod uwagę  zwolnienia chorobowe liczone od 1 miesiąca nieobecności.  

41
 Spośród objętych próbą, nagrody tego rodzaju otrzymało: 1 strażak oraz 7 pracowników (w tym 1 z nich dwukrotnie). 

42
 W okresie objętym kontrolą, spośród badanych przypadków odnotowano: 2 strażaków, którzy otrzymali nagrody Komendanta 

Głównego PSP oraz 2 strażaków, którym przyznano nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych.   
43

 W formie zawiadomienia, decyzji bądź wyciągu z decyzji. 
44

 Tj. 12% odpowiedziało tak, 13% - raczej tak. 
45

 Tj. 17% odpowiedziało nie, 31% - raczej nie. 



 

 
 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl                     16/22 

 

 

sporządzali stosowne wnioski o przyznanie nagród, które z kolei poddawane były dalszej ocenie przez 

zastępców Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie odpowiadających za pracę podległych im 

wydziałów46. Oni tym samym decydowali także o wysokości nagród dla naczelników wydziałów oraz 

kierowników sekcji. Ostateczną decyzję co do wysokości nagród dla wszystkich osób zatrudnionych 

w Komendzie podejmował Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP. 

Ponadto, ustalenia kontroli wykazały, że w Komendzie utworzone zostały fundusze nagród 

zarówno dla strażaków, jak i dla pracowników zatrudnionych w jednostce. Środki z tych funduszy 

wykorzystywane były zgodnie z celem, dla którego zostały utworzone. Nie stwierdzono, aby  

w okresie objętym kontrolą w Komendzie dokonywane były zmiany pomiędzy poszczególnymi 

funduszami nagród, tj. funduszem dla strażaków oraz dla pracowników. 

W toku kontroli ustalono, że pracownicy KW PSP w Olsztynie niebędący członkami korpusu 

służby cywilnej otrzymywali - jako dodatkowy składnik wynagrodzenia, określany w umowie o pracę - 

premię. Premia ta, zgodnie z § 9 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników 

spoza ksc, powinna zostać wypłacona z funduszu utworzonego w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia. Wysokość tego funduszu w KW PSP w Olsztynie uzależniona była od ustalanych 

corocznie w budżecie jednostki środków na wynagrodzenia pracowników spoza ksc. Maksymalna 

wysokość funduszu premiowego wynikała bezpośrednio z maksymalnej stawki zaszeregowania według 

grupy przypisanej do stanowiska (w tym wypadku starszego technika) i maksymalnej wysokości premii 

dla każdego pracownika, tj. 50% wynagrodzenia zasadniczego.  

Zasady przyznawania premii regulaminowej szczegółowo określone zostały w Regulaminie 

premiowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie47. Zgodnie z ww. dokumentem, pracownikowi 

przysługiwało prawo do premii za: terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań określonych w zakresie 

jego obowiązków, wydajność i operatywność w pracy, przestrzeganie ustalonego porządku i czasu pracy, 

przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz za prawidłowe i racjonalne wykorzystanie 

przydzielonych do pracy urządzeń i materiałów. Maksymalna jej wysokość nie mogła przekraczać 50% 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W regulaminie określono również m.in. przesłanki obniżenia 

oraz pozbawienia pracownika premii. Powyższe wskazuje na fakt, że w KW PSP w Olsztynie zastosowany 

został pozytywny system premiowania pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej.  

Jak wynika z ustaleń, wysokość premii ustalana była z każdym pracownikiem indywidualnie przy 

zawieraniu z nim umowy o pracę i określana była jako konkretny procent od kwoty wynagrodzenia. Ten 

sposób postępowania powodował de facto, że premia to kwota wypłacana co miesiąc pracownikowi  

w stałej wysokości, bez względu na to czy wywiązywał się on czy też nie z obowiązków, od których 

zależała wysokość przyznawanej mu premii. Działanie takie stało z kolei w sprzeczności z obowiązującym 

w Komendzie Regulaminem premiowania, w którym zostały wyraźnie określone warunki premiowania, 

po spełnieniu których pracownik uzyskuje premię, nieprzekraczającą określonej stawki, tj. 50% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. W tym stanie rzeczy nie można uznać, że premia - stanowiąca jedno  

z narzędzi zachęcających pracowników do efektywniejszej pracy - miała charakter motywacyjny, a także, 

że zasady określone w regulaminie premiowania były w całości stosowane w praktyce.  

                                                           

46
 Sytuacja taka nie miała miejsca w czerwcu 2013 r., o czym była mowa wyżej. 

47
 Wprowadzonym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników 
innych jednostek (Dz. U. Nr 45, poz. 290 z późn. zm.). 
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2.4. Zasady awansowania pracowników oraz strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KW PSP  

w Olsztynie. 

Ważnym elementem systemu motywacyjnego jest zapewnienie pracownikowi możliwości 

rozwoju zgodnego z jego aspiracjami. Działanie to polega na stworzeniu dla niego ścieżki awansu bądź 

kariery. Istotne jest określenie jasnych wymagań, bowiem każda zmiana stanowiska powinna być 

wynikiem spełnienia wcześniej ustalonych warunków, a im są one bardziej czytelne i jasne, tym większa 

jest ich funkcja motywująca.   

Ustalenia kontroli wykazały, że w KW PSP w Olsztynie kryteria awansowania pracowników  

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

uregulowań48.  

Wobec powyższego, stanowisko służbowe dostępne było dla każdego strażaka pod warunkiem 

spełnienia przez niego wymogu wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, jak również spełnienia 

wymogu posiadania przez niego odpowiedniego stażu służby lub pracy. Ograniczenia w tym zakresie 

mogły jedynie wynikać ze struktury organizacyjnej jednostki, określonej w Regulaminie Organizacyjnym49. 

Jak wyjaśniła jednostka kontrolowana, rolą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

jest umiejętne kierowanie talentami, w kierunku ciągłego podwyższania kwalifikacji, w celu zapewnienia 

jednostce wysokiej klasy funkcjonariuszy, którzy podołają nałożonym na formację złożonym  

i odpowiedzialnym zadaniom. 

Odnośnie do pracowników, jednostka kontrolowana poinformowała, że nie było potrzeby 

określania w Komendzie zasad awansowania tej grupy zatrudnionych z uwagi na niepowtarzalność 

stanowisk ksc oraz niewielką fluktuację kadry w jednostce. Z ww. powodów nie przeprowadzano  

w Komendzie naborów wewnętrznych.  W sytuacji pojawiającego się wakatu na dane stanowisko  

w korpusie służby cywilnej, przeprowadzany był nabór zewnętrzny, w którym mogli brać udział również 

pracownicy zatrudnieni w Komendzie. Natomiast w przypadku wakatów na stanowiskach 

funkcjonariuszy, wykorzystywano bazę straż i cywil, o której była mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w KW PSP w Olsztynie w celu zdiagnozowania 

potencjału i aspiracji pracowników ksc, jak również wsparcia w planowaniu ich dalszego rozwoju, 

tworzono - w powiązaniu z oceną okresową - Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego (IPRZ)50. 

Informacje na temat etapów i terminów ich tworzenia oraz osób odpowiedzialnych zostały zawarte  

w zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie dokumencie pn. Zasady 

opracowywania i realizacji Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego dla członków korpusu 

służby cywilnej obowiązujące w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, wprowadzonym z dniem  

1 grudnia 2012 r. Tym samym Komendant wypełnił obowiązek, wynikający z załącznika do zarządzenia  

w sprawie standardów ZZL. Zgodnie z opracowanymi zasadami, IPRZ ustala się na okres  

2 lat, tj. na okres odpowiadający okresowi podlegającemu ocenie okresowej pracownika. Kolejne 

                                                           

48
 Tj. rozporządzenia 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), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie 
stanowisk służbowych w PSP - odnośnie do strażaków, rozporządzenia w sprawie określania stanowisk urzędniczych - odnośnie 
do pracowników ksc, rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc  - odnośnie do pracowników spoza 
ksc. 
49

 Tj. Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie; ostatnia zmiana wynikała z decyzji nr 97/12 Warmińsko-
Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 22 sierpnia 2012 r.  
50

 IPRZ nie został wypracowany dla pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Komendzie. 
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ustalenie IPRZ ma miejsce wraz z rozpoczęciem kolejnego okresu podlegającego ocenie okresowej, jak 

również w sytuacji np. zmiany stanowiska pracy wiążącej się z istotną zmianą zakresu realizowanych 

zadań. 

Ustalenia kontroli wykazały, że Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego zostały 

sporządzone dla wszystkich objętych próbą pracowników ksc (tj. 12). W 8 przypadkach IPRZ-ów 

niedotrzymane zostały przez byłego kierownika jednostki kontrolowanej terminy obligujące go - zgodnie 

z ww. zasadami - do zatwierdzenia tych dokumentów51. Niemniej pracownicy, których  sytuacja ta 

dotyczyła uczestniczyli w przewidzianych dla nich w tych programach szkoleniach. Aprobata IPRZ-ów 

nastąpiła wówczas, gdy stanowisko objął obecny Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie.  

W przypadku strażaków, ich ścieżki awansu/kariery wskazywane były przez przełożonych podczas 

sporządzania opinii służbowych, co z kolei było zgodne z założeniami określonymi przez ustawodawcę  

w art. 36a ust. 1 ustawy o PSP52. Przełożony strażaka formułując wnioski końcowe dotyczące 

opiniowanego, wskazywał czy danego strażaka: awansować na wyższe stanowisko służbowe, przenieść 

na inne równorzędne stanowisko, pozostawić na zajmowanym stanowisku, przenieść na niższe 

stanowisko służbowe, wystąpić z wnioskiem o nadanie mu kolejnego stopnia służbowego. 

W toku kontroli ustalono, że 11 z 27 strażaków objętych próbą, w kontrolowanym okresie zostało 

mianowanych na wyższe stanowisko służbowe. Mianowani strażacy spełniali określone  

w przepisach prawa53 wymagania formalne, tj. posiadali stosowne wykształcenie, kwalifikacje pożarnicze 

oraz wymagany staż służby bądź pracy. Uzasadnieniem decyzji o awansowaniu tych strażaków były: 

wysoki poziom realizowanych przez nich zadań służbowych, zdobyte doświadczenie, uzyskanie 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nienaganna służba.  

Awans, pojmowany jako przesunięcie na wyższe stanowisko w hierarchii służbowej, stanowi 

ważny instrument motywowania. Zaspokaja on bowiem potrzebę uznania i korzystnej samooceny,  

a co za tym idzie przekonuje o własnej wartości, wzmacnia poczucie godności osobistej i chęć osiągania 

lepszych wyników. Awans pracownika jest uważany za formę oceny jego wkładu pracy  

i postawy.  

W okresie objętym kontrolą 14 z 27 strażaków - po spełnieniu przez nich wymogów formalnych 

określonych w przepisach prawa54 - zostało mianowanych na wyższy stopień. Jak ustalono,  

o awansowaniu w tym zakresie decydowały również czynniki merytoryczne, związane z wykonywaną 

pracą i jej oceną. Mianowania strażaków nastąpiły na kolejny wyższy stopień z zachowaniem terminów 

wynikających z przepisów prawa55 oraz przedterminowo56. 

W każdym badanym przypadku mianowanie strażaka zarówno na wyższe stanowisko służbowe, 

jak i na wyższy stopień poprzedzone było aktualną opinią służbową, co oceniono pozytywnie. 

                                                           

51
 Zgodnie z przyjętymi zasadami zatwierdzenie IPRZ przez Komendanta powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia jego 

sporządzenia. Analiza dokumentów wykazała, że przekroczenie określonego terminu wyniosło 7-8 miesięcy. 
52

 Zgodnie ze wskazanym przepisem okresowe opiniowanie służbowe ma na celu m.in. stworzenie podstaw do określenia 
indywidualnego programu rozwoju zawodowego, wyłanianie kandydatów do mianowania i powołania na wyższe stanowiska 
służbowe oraz awansowania na wyższe stopnie służbowe. 
53

 Tj. przepisy ustawy o PSP oraz przepisy rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w PSP. 
54

 Tj. przepisy ustawy o PSP. 
55

 Tj. przepisów rozdziału 6 ustawy o PSP. 
56

 W badanej próbie stwierdzono 1 taki przypadek. 
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Odnośnie do objętych próbą pracowników ustalenia kontroli wykazały, że żaden z nich -  

w okresie objętym kontrolą - nie otrzymał awansu na wyższe stanowisko służbowe. Zgodnie  

z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej przyczyną braku awansów w tej grupie zatrudnionych był  

brak wystarczających środków finansowych na funduszu płac pracowników, który od kilku lat pozostaje  

w niezmienionej wysokości. Jak poinformowano w dalszych wyjaśnieniach, awansowanie pracownika na 

wyższe stanowisko służbowe wiązałoby się z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę w służbie 

cywilnej. Jednakże środki na funduszu płac pracowników, będące w dyspozycji Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Olsztynie, na takie zmiany nie pozwalały i nie pozwalają.  

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 53%57 ankietowanych uznało, iż KW PSP  

w Olsztynie istniała możliwość awansowania na wyższe stanowisko; 15%58 wypowiedziało się w tej 

kwestii negatywnie; 32% - wskazało, że trudno powiedzieć. Z kolei na pytanie, czy w Komendzie 

obowiązują jasne i sprawiedliwe kryteria awansu: 10% respondentów uznało, że tak, 25% - raczej tak, zaś 

17%59 ankietowanych negatywnie oceniło tę kwestię, a 48% - wskazało, że trudno powiedzieć. 

Ankietowani, jako czynniki sprzyjające awansowaniu, wymieniali: kwalifikacje, staż pracy/służby, 

doświadczenie, możliwości etatowe i finansowe jednostki, wykształcenie, zaangażowanie, umiejętności, 

pracowitość, ocena przełożonego. 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych w KW PSP w Olsztynie. 

Motywatory pozapłacowe dają znacznie większe pole do działania niż omawiane powyżej 

motywatory płacowe. Wymagają jednak większego zaangażowania od przełożonych i bardziej 

zindywidualizowanego podejścia do pracownika. Tego typu narzędzia motywacyjne mogą trwale 

zwiększyć lojalność pracownika i emocjonalnie zaangażować go w cele jednostki. To z kolei może 

przełożyć się na efektywność jego pracy. 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania pozapłacowych narzędzi 

motywacyjnych wobec strażaków i pracowników zatrudnionych w KW PSP w Olsztynie oceniono 

pozytywnie. 

Czynności kontrolne wykazały, że w Komendzie istniał niesformalizowany katalog pozapłacowych 

narzędzi motywacyjnych. W zależności od specyfiki służby/pracy wykorzystywano  

w tym zakresie zarówno motywatory o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Należały do nich: 

nadawanie odznaczeń i medali, kierowanie na szkolenia, kursy, inne formy kształcenia 

funkcjonariuszy/pracowników, dofinansowanie studiów (w tym podyplomowych), kierowanie wniosków 

o wyróżnienia do jednostki nadrzędnej, przedterminowe nadawanie strażakowi wyższego stopnia 

służbowego, poprawa warunków socjalnych i standardów pracy w jednostce, dofinansowanie do usług  

z zakresu sportu i rekreacji, przydzielanie pracownikom/strażakom zatrudnionym na szczeblu 

kierowniczym służbowego telefonu komórkowego. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety, na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych 

o charakterze materialnym (wyliczonych w ankiecie) można było korzystać w Komendzie, respondenci 

odpowiadali: 52% - karnety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych lub dofinansowanie do ww. 

                                                           

57
 Tj. 21% ankietowanych odpowiedziało tak, 32% - raczej tak. 

58
 Tj. 6% ankietowanych odpowiedziało nie, 9% - raczej nie. 

59
 Tj. 7% ankietowanych odpowiedziało nie, 10% - raczej nie. 
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usług, 50% - szkolenia, 29% - dofinansowanie nauki, 19% - imprezy okolicznościowe i specjalne 

organizowane dla wszystkich zatrudnionych w KW PSP w Olsztynie, 19% - telefon służbowy, 15% - bony 

podarunkowe. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą 2 strażakom nadano 

odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 5 strażakom oraz 3 pracownikom przyznano medal za 

długoletnią służbę60, 2 strażakom - medal Za zasługi dla pożarnictwa, 1 strażakowi - przedterminowo 

nadano wyższy stopień służbowy, 1 strażakowi - wręczono dyplom Komendanta Głównego PSP. 

Uzasadnieniem do przyznania poszczególnym strażakom i pracownikom powyższych wyróżnień było ich 

zaangażowanie w realizację zadań służbowych, osiągane wyniki, jak również działanie na rzecz jednostek 

ochrony przeciwpożarowej. 

Dalsze ustalenia kontroli wykazały, że Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - po 

dokonywanych analizach sytuacji kadrowej swojej jednostki - kierował strażaków i pracowników na kursy 

i szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego, niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań  

i obowiązków służbowych, co ocenione zostało pozytywnie. Jak wyjaśniono, rolą Komendanta 

Wojewódzkiego PSP jest umiejętne kierowanie talentami w kierunku ciągłego podwyższania kwalifikacji, 

w celu zapewnienia jednostce wysokiej klasy pracowników, którzy podołaliby nałożonym na formację 

złożonym i odpowiedzialnym zadaniom.  

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, na etapie planowania budżetu, każdorazowo 

prowadzona była analiza potrzeb oraz hierarchia ich istotności w zakresie kształcenia zawodowego  

i specjalistycznego, mająca na celu stwierdzenie realnych możliwości podnoszenia kwalifikacji przez 

strażaków i pracowników do możliwości finansowych jednostki. Z kolei potrzeba i  zasadność 

podnoszenia kwalifikacji ogólnych strażaka/pracownika, analizowane były indywidualnie,  

w sytuacji zgłoszenia przez zainteresowanego (w formie raportu o wyrażenie zgody na podjęcie nauki) 

chęci podniesienia takich kwalifikacji. 

Jak ustalono, podstawową zasadą przy typowaniu strażaków do udziału w przedsięwzięciach, 

mających na celu podniesienie kwalifikacji ogólnych, zawodowych bądź specjalistycznych oraz przy 

ustalaniu warunków dofinansowania nauki, była konieczność uzupełnienia braków w docelowej 

strukturze zatrudnienia, która została określona w Regulaminie Organizacyjnym Komendy.  

W pierwszej kolejności typowane były osoby, które musiały uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe 

na zajmowanym stanowisku. Następnie te, które musiały uzupełnić kwalifikacje w związku  

z przewidywanym, w ramach długofalowej polityki kadrowej, objęciem wyższego stanowiska 

służbowego. Kolejne to osoby, których posiadane na zajmowanym stanowisku kwalifikacje wymagały 

rozszerzenia. Na końcu brane były pod uwagę osoby podnoszące swoje kwalifikacje w ramach szkoleń 

branżowych wykorzystywanych do bieżącej pracy, klasyfikowane do szkół, kursów i szkoleń. Decydujące 

zatem znaczenie przy typowaniu kandydatów do podnoszenia kwalifikacji ogólnych, zawodowych  

i specjalistycznych oraz określaniu wysokości dofinansowania do innych świadczeń związanych z nauką 

miała waga nabywanych kwalifikacji i ich przydatność dla strażaka/pracownika w realizacji zadań 

służbowych.  

                                                           

60
 Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 2 pracowników, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 3 strażaków i 1 

pracownik, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 2 strażaków. 
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  Jak poinformowano w wyjaśnieniach, od wielu już lat nie odnotowano przypadków negatywnego 

rozpatrzenia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP złożonego przez funkcjonariusza/pracownika 

podania o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji oraz dofinansowania do nauki.  

Na podstawie badanych przypadków strażaków i pracowników ustalono, że w okresie objętym 

kontrolą większość z nich uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach, kursach  

i warsztatach. Były to formy dokształcania związane głównie ze specyfiką i rodzajem zadań 

wykonywanych przez osoby zatrudnione w danej komórce organizacyjnej Komendy oraz wynikające  

z przepisów prawa. Ponadto, w kontrolowanym okresie stwierdzono przypadki  udzielania strażakom 

dofinansowania do studiów, w tym studiów podyplomowych.  

Potwierdzeniem zawartych powyżej w tym obszarze ustaleń są wyniki przeprowadzonej ankiety. 

Na pytanie: czy w Komendzie umożliwia się udział w wartościowych/przydatnych 

szkoleniach/kursach/studiach finansowanych lub współfinansowanych przez pracodawcę - 63%61 

ankietowanych udzieliło pozytywnej oceny w tym zakresie. Z kolei 62%62 respondentów uznało, że w KW 

PSP w Olsztynie popiera się inicjatywy pracowników/strażaków dotyczące szkolenia i rozwoju. 68%63 

ankietowanych było zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawcę są adekwatne do potrzeb 

strażaka/pracownika. Natomiast 58%64 respondentów uznało szkolenia jako skuteczne narzędzie 

motywacyjne.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że środki finansowe na potrzeby szkoleniowe 

funkcjonariuszy oraz pracowników KW PSP w Olsztynie na lata 2013 - 2014 zostały zabezpieczone  

w budżecie tej jednostki na etapie tworzenia planów finansowych. Dalsze ustalenia wykazały, że  

w 2013 r. dokonano zmniejszenia środków finansowych w tym zakresie zarówno odnośnie do 

pracowników, jak i do funkcjonariuszy. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, zmniejszenie to 

nastąpiło do wysokości realnego wykonania wydatków budżetowych. Powodem zaś tego było 

zrealizowanie przez jednostkę wszystkich zgłoszonych potrzeb szkoleniowych. Zmniejszenia środków na 

szkolenia dla pracowników dokonano także w 2014 r., co z kolei związane było - jak wyjaśniono -  

z potrzebą pokrycia bieżących potrzeb jednostki. Jednocześnie poinformowano, że w razie konieczności 

środki te zostaną zwiększone. W 2014 r. nastąpiła także zmiana planu finansowego Komendy w zakresie 

szkoleń dla strażaków, polegająca na zwiększeniu środków finansowych w tym obszarze. Miało to 

bowiem związek z zabezpieczeniem środków na realizację szkoleń odnoszących się do rozwoju 

specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego65.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w Komendzie wprowadzono rozwiązanie umożliwiające osobom 

tam zatrudnionym godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, tj. możliwość 

korzystania - na indywidualny wniosek pracownika/strażaka - z rozwiązań dotyczących zmiany czasu 

pracy/służby. W wyjaśnieniach w tym zakresie dodatkowo wskazano na przypadki udzielania przez 

Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zgody na podjęcie przez strażaka 

dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą, co z kolei stanowi - w ocenie Komendanta - pewne 

wyróżnienie dla strażaka. Zgoda ta jest bowiem nieobowiązkowa.  

                                                           

61
 Tj. 25% ankietowanych odpowiedziało tak, 38% - raczej tak.  

62
 Tj. 30% ankietowanych odpowiedziało tak, 32% - raczej tak. 

63
 Tj. 15% ankietowanych odpowiedziało tak, 53% - raczej tak. 

64
 Tj. 28% ankietowanych odpowiedziało tak, 30% - raczej tak. 

65
 Dotyczy szkoleń z zakresu patofizjologii nurkowania dla przyszłych kierowników prac podwodnych.  
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Pozytywnie ocenione zostały, podejmowane w KW PSP w Olsztynie, działania zmierzające do 

zapewnienia sprawnej komunikacji w zespole, właściwej atmosfery w pracy, a także działania polegające 

na okazywaniu uznania i aprobaty dla czynności wykonywanych przez podległych strażaków  

i pracowników oraz oczekiwanych warunków pracy66.  

 

4.  Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1)  rozważenie możliwości poszerzenia katalogu wykorzystywanych przez KW PSP w Olsztynie 

rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi o istniejące już powszechnie w sektorze 

prywatnym i publicznym; 

2)  wprowadzenie - do dnia 15 grudnia 2014 r. - mechanizmów zapewniających terminowe 

opracowanie dokumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym 

programów, planów, opisów stanowisk pracy, a także pozwalających na bieżący monitoring 

procesów we wskazanym wyżej obszarze; 

3) kształtowanie polityki uposażeń w taki sposób, aby ustalając składniki uposażenia, których 

wysokość ma charakter uznaniowy, zachowywać hierarchię stanowisk z uwzględnieniem zakresu 

realizowanych na nich zadań oraz ponoszonej odpowiedzialności; 

4) kształtowanie - za pomocą odpowiednich narzędzi - wynagrodzeń pracowników w taki sposób, 

aby stanowiły czynnik motywujący do lepszej pracy; 

5) wzmocnienie funkcji motywacyjnej nagród pieniężnych poprzez m.in. powiązanie ich podziału na 

poszczególne komórki organizacyjne z okresową oceną pracy tych komórek (w szczególności  

w zakresie realizacji założonych celów i zadań); 

6) wprowadzenie mechanizmów zapewniających przestrzeganie zasad określonych  

w  obowiązującym w Komendzie Regulaminie premiowania; 

7) wprowadzenie rozwiązań, które dostarczą wiedzy na temat efektywności stosowanych narzędzi 

motywacyjnych. 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli uprzejmie proszę Pana Komendanta o przedstawienie,  

w terminie do dnia 31 grudnia 2014 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 Olsztynie 

Egz. Nr 2 - aa 

                                                           

66
 Ankietowani na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych o charakterze niematerialnym - wyliczonych w tym pytaniu - 

mogli korzystać w Komendzie wskazywali: przyjazną atmosferę w pracy - 77%, sprawną komunikację w zespole - 62%, 
okazywanie uznania i aprobaty przez przełożonego - 40%, zapewnienie oczekiwanych warunków pracy - 35%.  


