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DKSiW-K-I-092-8-1/2014      Warszawa, dnia …….października  2014 r. 

 

 Egz. Nr ………… 

 

Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej 

Pan Wiesław Leśniakiewicz 

 

 

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 31 marca 2014 r. - 30 kwietnia 2014 r., w Komendzie Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej1 z siedzibą przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie. 

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 47/2014 z dnia 27 kwietnia 2014 r.; 

Marta Błaszkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg  

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 48/2014 z dnia 27 

kwietnia 2014 r.; 

Paulina Jaworska-Starościak, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg  

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 50/2014 z dnia 27 

kwietnia 2014 r.; 

Maciej Batóg, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

MSW, na podstawie upoważnienia Nr 49/2013 z dnia 27 kwietnia 2014 r. 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. System motywacyjny. 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych. 

                                                           
1
 Zwanej dalej również KG PSP, Komendą Główną PSP lub Komendą.  

2
 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia czynności 

kontrolnych, tj. do dnia 31 marca 2014 r. 

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

Głównej Państwowej Straży Pożarnej 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. 

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 Głównej PSP, 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 Głównej PSP. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwoliły na stwierdzenie, że funkcjonujący 

w Komendzie Głównej PSP system motywacyjny był powiązany z celem i misją urzędu.  

Komendant Główny PSP 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 KG PSP były nagrody pieniężne, jak 

również dodatki motywacyjne, dodatki zadaniowe/specjalne oraz premie, a także szkolenia 

i odznaczenia.  

Jednocześnie ustalono, że poszczególne elementy systemu motywacyjnego nie odnosiły się do 

wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie. Wystąpiły różnice w sposobie uregulowania zagadnień 

dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi4 pomiędzy regulacjami dotyczącymi odpowiednio strażaków 

i pracowników – niewynikające z odrębności pomiędzy stosunkami służbowymi i stosunkami pracy – co 

oznacza, że system motywacyjny był niejednolity5.  

W jednostce kontrolowanej nie prowadzono badań nad wpływem stosowanych mechanizmów 

motywacyjnych na efektywność i wydajność pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników 

i strażaków. Natomiast ewaluacji systemu dokonano tylko w obszarze dotyczącym zasad przyznawania 

nagród i wyróżnień pracownikom/strażakom. Niemniej jednak przyjęte rozwiązania w obszarze 

motywowania mogły służyć zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych osób, podnoszeniu 

                                                           
3
 Wśród ankietowanych, którzy wypełnili ankietę strażacy stanowili ok. 49%, zaś pracownicy ok. 51%. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowiły ok. 89% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 36-45 lat (36% 
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. 24%). 
4
 Dalej także ZZL. 

5
 System jednolity to system rozumiany jako zbiór powiązanych ze sobą i tworzących całość narzędzi motywowania oraz 

czynników motywacyjnych, obejmujących wszystkich zatrudnionych. 
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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 Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  

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.  

Wyniki kontroli wskazują, że w KG PSP funkcjonował system motywacyjny, zgodny z celem  

i kierunkami działania przyjętymi w urzędzie6, jednakże był on niejednolity, o czym była mowa wcześniej. 

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

badaniem potrzeb i preferencji pracowników/strażaków, a także efektywności dotychczasowych narzędzi 

motywacyjnych, co uznano za nieprawidłowość. Ponadto, w KG PSP nie dokonano analizy systemów 

ocen, wynagrodzeń, awansów i rozwoju oraz ich wpływu na motywację osób zatrudnionych. Przyczyną 

stwierdzonej nieprawidłowości mógł być brak odpowiedniego przeszkolenia kadry kierowniczej 

w obszarze ZZL, a tym samym brak dostatecznej wiedzy przełożonych o korzyściach wynikających 

z przeprowadzenia ww. badań. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej, który jako pracodawca oraz przełożony strażaków powinien odpowiednio 

kształtować politykę kadrową, a także dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP, który realizował zadania 

związane z polityką kadrową, m.in. w zakresie projektowania systemów uposażeń strażaków 

i wynagradzania pracowników Państwowej Straży Pożarnej.  

Należy podkreślić, że nieustalenie czynników najbardziej motywujących osoby zatrudnione w KG 

PSP oraz brak informacji o zasadności7 stosowanych motywatorów skutkuje nieefektywnym 

wykorzystaniem zasobów ludzkich, co może wpłynąć negatywnie na realizację zadań właściwych dla 

urzędu. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że rozważana jest możliwość przeprowadzenia w jednostce 

                                                           
6
 Działania podjęte przez Komendanta Głównego PSP w zakresie motywowania były zgodne z celami, tj. Usprawnianie 

zarządzania działalnością Państwowej Straży Pożarnej w zakresie Optymalizacji zatrudnienia, Zapewnienia wyszkolonej kadry na 
potrzeby funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej  
w zakresie Zwiększenia możliwości szkolenia i doskonalenia zawodowego, Podnoszenia kwalifikacji kadr pożarniczych  
w ramach przeszkolenia zawodowego, ujętymi w dokumencie Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej  
i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2014, Zwiększenie efektywności procesu szkolenia i doskonalenia 
zawodowego z wykorzystaniem technik e-lerningowych ujęte w dokumencie Cele i kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej 
i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2013, a także Usprawnienie zarządzania działalnością PSP  
w zakresie Wdrożenie zasad przyjmowania do służby w PSP uwzględniających zwiększenie możliwości pozyskiwania osób 
posiadających przygotowanie do wykonywania zadań w PSP (…) ujęte w dokumencie Cele i kierunki działania Państwowej Straży 
Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2013-korekta. 
7
 Brak informacji czy zastosowane motywatory odniosły pożądany skutek, tj. czy doszło do zwiększenia poziomu jakości  

i efektywności pracy osób zatrudnionych w KG PSP.  
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ww. badań. Natomiast analiza w zakresie możliwości stosowania finansowych instrumentów 

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

zastosowania8. 

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

głównie o przepisy prawa powszechnie obowiązującego9. Ponadto, w KG PSP opracowano inne akty 

prawa oraz dokumenty odnoszące się do ZZL, w tym: Regulamin pracy i służby Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej10, Regulamin przyznawania nagród uznaniowych dla pracowników Komendy 

Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych  

i obsługi11, Regulamin w sprawie funduszu premiowego dla pracowników Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi12, Program 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej13 oraz Procedurę P-11 

Zarządzanie personelem14. 

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

Główny Państwowej Straży Pożarnej 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 

                                                           
8
 Ustalenia dotyczące stosowania finansowych instrumentów motywacyjnych zostały szczegółowo opisane w dalszej części 

niniejszego dokumentu. 
9
 Tj. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) - zwana dalej ustawą 

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 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. 
10

 Regulamin Pracy i Służby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z 19 marca 2014 r., który uchylił Regulamin Pracy  
i Służby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 lipca 1998 r., zwany dalej Regulaminem pracy/służby.  
11

 Regulamin z dnia 21 maja 2008 r. przyznawania nagród uznaniowych dla pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, zwany dalej Regulaminem przyznawania nagród. 
12

 Regulamin z dnia 4 maja 2008 r. w sprawie funduszu premiowego dla pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, zwany dalej Regulaminem premiowania. 
13

 Zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP w dniu 29 maja 2013 r., zwany dalej Programem ZZL. 
14

 Zatwierdzona przez Komendanta Głównego PSP w dniu 31 października 2009 r., zwana dalej Procedurą P-11. 
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członkami korpusu służby cywilnej15, co było spowodowane brakiem stosownych przepisów, 

nakładających obowiązek sporządzenia takiego dokumentu. 

Z Programu ZZL wynika, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaplanował na lata 

2013-2015 r. realizację zadań mających na celu rozwój systemu motywacyjnego16 opartego na 

sprawiedliwych zasadach, powiązaniu wynagrodzenia, awansowania i nagradzania z profesjonalizmem 

i efektywnością świadczonej pracy oraz rozwojem kwalifikacji zawodowych pracowników. Na 2013 r. 

zaplanowano wdrożenie i upowszechnienie procedury naboru w zakresie przeniesienia pracownika ksc 

na inne stanowisko i awansu wewnętrznego. Jak wyjaśniono, projekt tej procedury został opracowany 

w terminie zgodnym z planem. Jednakże, w trakcie prac nad nim, kierownicy komórek organizacyjnych 

wskazali potrzebę rozszerzenia procedury również o funkcjonariuszy PSP. Proponowane zmiany 

spowodowały konieczność uwzględnienia specyfiki związanej z pełnieniem służby, a także wyznaczenia 

nowego terminu wdrożenia ww. procedury17.  

Pozytywnie należy ocenić działania KG PSP zmierzające do określenia zasad przenoszenia ww. 

osób zatrudnionych w urzędzie oraz ich awansu wewnętrznego, bez ograniczania tych działań wyłącznie 

do jednej grupy zatrudnionych.  

Opracowana w Komendzie Głównej PSP Procedura P-11 obejmowała wszystkich pracowników 

i strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KG PSP. Określała ona wymagania w zakresie 

wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia stawiane strażakom i pracownikom KG PSP. 

Zgodnie z tym dokumentem opracowano Karty wymagań kwalifikacyjnych dla wszystkich stanowisk w KG 

PSP, Karty oceny kompetencji pracownika, a także Algorytm – podnoszenie kwalifikacji, stanowiący 

podstawę do określenia potrzeb szkoleniowych. Zastępcy Komendanta Głównego PSP i dyrektorzy biur 

zostali zobowiązani do dokonywania corocznej oceny osób zatrudnionych w KG PSP poprzez porównanie 

ich przygotowania i umiejętności z wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku18. 

Pracownikom/strażakom niespełniającym wszystkich wymagań ujętych w Karcie wymagań 

kwalifikacyjnych wskazywano wówczas obszary, w których powinni zostać przeszkoleni. Zgodnie z ww. 

Algorytmem, w dalszej kolejności dokonywano analizy potrzeb szkoleniowych i możliwości finansowych 

urzędu pozwalających na ich pokrycie19. 

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

przyznawane pracownikom i strażakom, kryteria ich przyznawania oraz sposób dokumentowania 

w aktach osobowych pracowników faktu ich przyznania. Ponadto, dla pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej20 opracowano odrębne dokumenty regulujące kwestie przyznawania 

nagród uznaniowych21 oraz premii22.  

                                                           
15

 Zwanych dalej również pracownikami spoza ksc. 
16

 Termin realizacji poszczególnych zadań określony został w harmonogramie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Programu ZZL Cele 
roczne i harmonogram wdrażania Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
17

 Działania te zaplanowano na pierwsze półrocze 2014 r. 
18

 Ustalono, że dla 3 osób zatrudnionych objętych próbą nie opracowano Karty oceny kompetencji, w tym dla 2 osób, które 
odeszły ze służby/zwolniły się z KG PSP w okresie objętym kontrolą.   
19

 Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że przyjęto inne, korzystniejsze rozwiązanie w zakresie ustalania potrzeb szkoleniowych dla 
strażaków i pracowników zatrudnionych w KG PSP, co spowodowało konieczność zmodyfikowania Procedury P-11. Szczegółowe 
ustalenia w powyższym zakresie zawarto w pkt. 3 niniejszego wystąpienia. 
20

 Zwanych dalej również pracownikami spoza ksc. 
21

 Regulamin przyznawania nagród. 
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Komendant Główny PSP, wykonując polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych23, powołał zespół, 

do którego zadań należy opracowanie zasad dotyczących obsadzania stanowisk kierowniczych, 

podwyższania dodatków do uposażeń funkcjonariuszy oraz przyznawania nagród finansowych24. Do 

czasu zakończenia czynności kontrolnych ww. zespół nie zakończył swojej pracy, stąd nie można było się 

odnieść do efektów jego pracy. Niemniej jednak zapoczątkowanie działań mogących prowadzić do zmian 

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oceniono pozytywnie.  

W okresie objętym kontrolą we wszystkich komórkach organizacyjnych KG PSP, objętych 

badaniem, przełożeni stosowali motywatory płacowe i pozapłacowe. Najczęściej stosowanymi 

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

stopień, przyznawanie dodatków zadaniowych/specjalnych, przyznawanie nagród uznaniowych, 

przyznawanie dyplomów Komendanta Głównego PSP oraz wnioskowanie o przyznanie medali  

i odznaczeń resortowych. Ponadto, organizowano imprezy okolicznościowe dla wszystkich osób 

zatrudnionych w urzędzie.  

Stosowane w KG PSP 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/strażaków25.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w KG PSP dokonywano bieżącej oceny przełożonych  

w aspekcie zarządzania przez nich zasobami ludzkimi. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich 

zastępcy byli oceniani w zakresie: umiejętności pracy w zespole, zdolności menedżerskich, umiejętności 

rozwiązywania problemów, samodzielności popartej umiejętnościami organizacyjnymi, umiejętności 

prowadzenia spotkań i prezentacji oraz komunikatywności26. Ocena strażaka w zakresie zarządzania 

zasobami ludzkimi, zajmującego stanowisko kierownicze nie zawsze była dokonywana podczas jego 

opiniowania służbowego27. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca wskazał na funkcję 

motywacyjną opiniowania służbowego strażaków, określając w art. 36a ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP, że 

celem okresowego opiniowania służbowego jest motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykonywania 

przez strażaków obowiązków i zadań wymienionych w powierzonym zakresie obowiązków służbowych na 

danym stanowisku. Analogicznie, w przypadku przełożonych - członków ksc przedmiotowej oceny 

dokonywano na podstawie kryteriów obowiązkowych, a także wyznaczonych kryteriów dodatkowych, tj. 

zarządzanie personelem, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji  

i odpowiedzialność.  

                                                                                                                                                                                            
22

 Regulamin premiowania. 
23

 Polecenie zostało wydane w wyniku Raportu na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych 
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, który został opracowany przez Pełnomocnika 
Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw Równego Traktowania w Służbach Mundurowych podległych Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.  
24

 Decyzja Nr 25 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do 
opracowania projektu wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczących zasad obsadzania stanowisk 
kierowniczych, zasad podwyższania dodatków do uposażeń funkcjonariuszy oraz zasad przyznawania nagród finansowych. 
25

 Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami kierownik jednostki organizacyjnej, tj. Komendant Główny PSP 
podejmował decyzję o zastosowaniu danego motywatora płacowego/pozapłacowego, niemniej jednak kierownicy niższego 
szczebla mogli wnioskować o jego przyznanie. 
26

 Zgodnie z Procedurą P-11. 
27

 Na podstawie kontrolowanych przypadków stwierdzono, że w aktach osobowych 6 na 8 objętych badaniem kontrolnym 
dyrektorów/zastępców dyrektorów brak było aktualnej opinii służbowej, o czym będzie mowa w pkt. 2.4 niniejszego dokumentu. 
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Ustalono, że tylko niewielka część kadry kierowniczej została przeszkolona w obszarze 

zarządzania zasobami ludzkimi28. Należy podkreślić, że brak wiedzy przełożonego w ww. obszarze 

zwiększa ryzyko niewłaściwego kierowania przez niego zespołem, co w konsekwencji może doprowadzić 

do obniżenia motywacji, a także efektywności pracy podległych mu pracowników/strażaków. 

Przyjęte w KG PSP rozwiązania w obszarze motywowania mogły pozytywnie wpływać na 

zatrzymanie wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników oraz podnoszenie i rozwijanie ich 

potencjału29. W okresie objętym kontrolą ze służby/pracy ogółem odeszło 37 osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w KG PSP (13 strażaków30 i 24 pracowników31). Należy podkreślić, że 

tylko 8 pracowników zwolniło się z własnej inicjatywy. W tym samym okresie do pracy w Komendzie 

przyjęto 26 pracowników i 10 strażaków. Ustalono, że z osobami odchodzącymi ze służby/z pracy 

przeprowadzano rozmowę mającą na celu ustalenie powodów podjętej przez nie decyzji32. 

O pozytywnym wpływie przyjętych rozwiązań może również świadczyć nieprowadzenie33 postępowań 

dyscyplinarnych wobec przełożonych, a także podległych im pracowników/strażaków oraz niska absencja 

chorobowa osób zatrudnionych w urzędzie. 

Ustaleń, wynikających z otrzymanych dokumentów i wyjaśnień, nie potwierdziły wyniki ankiety 

przeprowadzonej w czasie wykonywania czynności kontrolnych.  

W przeprowadzonej ankiecie respondenci wskazywali, że w KG PSP nie było systemu 

motywacyjnego lub system był nieskuteczny, oparty na niewłaściwych przesłankach, niesprawiedliwy  

i działał tylko wobec wybranych osób34. W ankietach podkreślono, że w KG PSP nie było przejrzystych 

zasad awansowania na wyższe stanowiska. Co więcej, wskazywano, że o przyznaniu nagrody, awansie lub 

podwyższeniu uposażenia/wynagrodzenia decydowały głównie czynniki pozamerytoryczne.  

Rozbieżności pomiędzy ustaleniami kontroli a odpowiedziami respondentów mogą wynikać  

z ogólnego niezadowolenia respondentów spowodowanego niskim poziomem płac w urzędzie. Brak 

satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia/uposażenia mógł zadecydować o negatywnej ocenie całego 

                                                           
28

 W okresie objętym kontrolą 5 osób, w tym 2 przypadki objęte badaniem kontrolnym. Dla przełożonych należących do ksc 
zaplanowano szkolenia w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2014 – 2015. 
29

 Biorąc pod uwagę fakt, że w KG PSP 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.  
30

 Tj. 6% funkcjonariuszy w stosunku do wszystkich strażaków pełniących służbę w KG PSP. Spośród strażaków, którzy odeszli ze 
służby w okresie objętym kontrolą 9 strażaków odeszło na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 
tj. z tytułu nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, 2 odeszło na podstawie art. 37c ust 1 
ustawy o PSP, tj. przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości na własny wniosek lub za jego zgodą. 
31

 Tj. 18% pracowników w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w KG PSP, w tym odnotowano 2 zgony 
pracowników. Ponadto, 8 pracowników, w okresie objętym kontrolą, na mocy Porozumienia z dnia 30 listopada 2013 r. 
pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej o współpracy  
w zakresie przenoszenia i zatrudniania pracowników w latach 2013-2014, zostało zatrudnionych w KG PSP, a następnie 
przeniesionych do innych jednostek organizacyjnych PSP. 
32

 Zgodnie z harmonogramem do Programu ZZL zaplanowano sformalizowanie stosowanej praktyki w zakresie przeprowadzania 
rozmów z pracownikami odchodzącymi z pracy/służby poprzez wdrożenie procedury exit interview w urzędzie do końca grudnia 
2015 r., jednakże będzie ona dotyczyła wyłącznie pracowników należących do ksc. 
33

 W badanym okresie nie składano wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
34

Na pytanie czy Pan(a/i) zdaniem obowiązujący w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej system motywacyjny jest 
skuteczny odpowiedzi udzieliło 82% ankietowanych, natomiast 18% osób pozostawiło ww. pytanie bez odpowiedzi. 92% osób, 
które udzieliły odpowiedzi na ww. pytanie uznało, że system motywacyjny jest nieskuteczny, niejasny lub nie ma go wcale. 
Natomiast 8% respondentów nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na ww. pytanie. 
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systemu motywacyjnego funkcjonującego w KG PSP. Z drugiej strony rozbieżności te mogą wskazywać na 

istotny problem zarządczy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania 

jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania płacowych narzędzi motywacyjnych w KG PSP. 

Powyższa ocena znajduje odzwierciedlenie w niżej przedstawionych ustaleniach kontroli. 

 

2.1 Kształtowanie uposażeń strażaków pełniących służbę w KG PSP. 

 

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

Niewątpliwie to 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 Głównej PSP z dodatków, których wysokość ma charakter uznaniowy przyznawano 

strażakom dodatek motywacyjny i podwyższano dodatek służbowy, stosując przy tym zasady wynikające 

wprost z przepisów prawa35.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w omawianym zakresie w KG PSP określone zostały dodatkowe 

zasady36 (wraz ze wskazaniem stawek pieniężnych) przyznawania dodatku motywacyjnego dla 

strażaków37 za zadania wykonywane poza zakresem czynności na zajmowanym stanowisku i związane  

z realizacją zadań w zespołach, komisjach itp., powołanych decyzją Komendanta Głównego PSP lub 

organów nadrzędnych. Zgodnie z tymi zasadami, ww. dodatki przyznawane były za każde faktyczne 

wykonywanie zadań na stanowiskach: przewodniczącego zespołu, jego zastępców, sekretarza oraz 

członka zespołu. Każdej z ww. funkcji (bądź o podobnym charakterze) przypisane zostały maksymalne 

wysokości dodatków38, które mogły zostać przyznane osobom je piastującym. W przypadku udziału  

w pracach kilku zespołów dodatki były sumowane, jednak nie mogły przekroczyć wskazanej w tych 

zasadach kwoty. Ostateczną decyzję o wysokości dodatków podejmował Komendant Główny PSP.  

Z wnioskiem o przyznanie dodatku motywacyjnego w stosunku do przewodniczących mogli wystąpić 

przełożeni nadzorujący ich pracę, a w stosunku do pozostałych - z wnioskiem mógł wystąpić 

przewodniczący, po uprzednim uzgodnieniu z przełożonym nadzorującym pracę danych osób.  

Ponadto, jak ustalono, zgodnie z Procedurą 3.2 Powołanie członków Zespołu projektowego ds. 

zarządzania administracyjnego, zawartą w zatwierdzonym w 2012 r. przez Komendanta Głównego PSP 

                                                           
35

 Tj. rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
36

 Spisane w formie notatki służbowej z dnia 30 kwietnia 2010 r., sporządzonej przez Biuro Kadr i Organizacji KG PSP, 
zaakceptowane przez Komendanta Głównego PSP. 
37

 W tym także dodatku zadaniowego dla członków ksc. 
38

 Tj. przewodniczący - do 300,00 zł, jego zastępcy - do 250,00 zł, sekretarz - do 150,00 zł, członek - do 100,00 zł. 



 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  9/25 

 

 

Podręczniku procedur dla Projektu39 członkowie zespołu zatrudnieni w KG PSP w związku z ich udziałem 

w realizacji projektu posiadają rozszerzone zakresy czynności, za co mogą otrzymywać dodatki 

motywacyjne40 w maksymalnej wysokości przewidzianej we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Podstawę do jego przyznania stanowi imienna miesięczna karta ewidencji czasu pracy przekazywana 

koordynatorowi projektu po zakończeniu miesiąca, którego karta dotyczy. Na podstawie ww. kart 

koordynator projektu dokonywał wartościowania, służącego określeniu wysokości dodatków 

motywacyjnych dla poszczególnych członków zespołu, biorąc pod uwagę: liczbę godzin wykazanych 

w miesięcznej karcie czasu pracy, rodzaj, ilość i charakter wykonywanych w danym okresie czynności 

wynikających z zakresu obowiązków na danym stanowisku oraz jakość wykonywanych czynności i ich 

wpływ na prawidłową realizację projektu. Zgodnie z ww. Procedurą zadaniem koordynatora projektu 

było również opracowanie zbiorczego wniosku ze wskazaniem konkretnej wartości dodatku dla 

poszczególnych członków zespołu oraz przedstawienie go zastępcy Komendanta Głównego PSP do 

akceptacji.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że 15 z 64 strażaków - w okresie objętym kontrolą - 

podwyższano dodatek służbowy do uposażenia41. Zmiany wysokości ww. dodatku związane były  

z mianowaniem strażaków na wyższe stanowisko służbowe, jak również z rozszerzeniem zakresu 

wykonywanych przez nich czynności służbowych. We wszystkich badanych przypadkach odnośnie do ww. 

dodatku stwierdzono, że zarówno jego podwyższenie, jak i sama wysokość zostały powiązane z oceną  

i efektami pracy. 

Ponadto, w okresie objętym kontrolą 6342 strażakom z 64 objętych próbą przyznane zostały 

dodatki motywacyjne do uposażenia. Powyższe związane było z powierzeniem funkcjonariuszom zadań 

służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku, bądź szczególną 

dbałością o powierzone mienie.  

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

uzasadniające przyznanie bądź podwyższenie strażakom dodatku motywacyjnego i służbowego do 

uposażenia, co oceniono pozytywnie. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dodatki służbowe 

podwyższane były na czas nieokreślony, natomiast dodatki motywacyjne przyznawano jedno bądź 

kilkakrotnie na czas określony, tj. od jednego miesiąca do trzech. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy 

ustalaniu wysokości przyznawanych bądź podwyższanych dodatków, o których mowa powyżej, brane 

były pod uwagę - oprócz przesłanek wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie uposażenia 

strażaków PSP - posiadane przez KG PSP środki finansowe przeznaczone na fakultatywne składniki 

uposażenia. Dodatkowo, odnośnie do dodatków motywacyjnych uwzględniano: czas i zakres 

wykonywania zadań wynikających z ww. rozporządzenia. 

                                                           
39

 Tj. dla Projektu nr POKL.05.02.03-00-006/10 Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego i bezpiecznego 
państwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
40

 Jak również dodatki zadaniowe (w przypadku pracowników).  
41

 Z otrzymanych dokumentów wynika, że ww. dodatek był podwyższany 14 strażakom - jednorazowo, 1 strażakowi - trzykrotnie. 
Biorąc pod uwagę powyższe, w okresie objętym kontrolą stwierdzono 17 przypadków podwyższenia dodatku służbowego do 
uposażenia.  
42

 Z wyjątkiem jednego strażaka, który pełnił służbę w KG PSP od stycznia 2014 r. 
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Ustalono, że w 4 na 17 skontrolowanych przypadków podwyższeń dodatku służbowego, zmiana 

wysokości tego dodatku była na odczuwalnym dla strażaka poziomie43. Ponadto, jak wynika  

z analizy dokumentacji, wysokość przyznanych strażakom dodatków motywacyjnych nie przekraczała 

maksymalnej wysokości tego dodatku44 i wynosiła od 9,38%45 do 29,57%46 najniższego uposażenia, 

określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP47. 

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 były 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 KG PSP ankiety wykazały, że wysokość uposażenia - w ocenie 

strażaków - nie w każdym przypadku miała charakter motywacyjny: 31% ankietowanych strażaków 

uznało, że wysokość uposażenia motywowała ich do lepszej pracy w stopniu słabym; 33% uznało, że 

w stopniu średnim; 33% oceniło poziom uposażenia jako motywujący w stopniu dobrym, zaś 3% 

ankietowanych strażaków uznało go za motywujące w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 3% 

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

zdecydowanie satysfakcjonującym; 39% uznało je za raczej satysfakcjonujące, 44% za raczej 

niesatysfakcjonujące; 8% za zupełnie niesatysfakcjonujące, zaś 6% nie miało zdania w tym zakresie. 

2.2 Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w KG PSP. 

W KG PSP w 2009 r. opracowane zostały Założenia polityki płacowej członków Korpusu Służby 

Cywilnej48, w których zawarto tabele przedstawiające zaszeregowanie stanowisk należących do ksc, 

minimalne i maksymalne wartości mnożników na poszczególnych stanowiskach pracy, a także 

przyporządkowane im przedziały punktowe, opracowane w wyniku przeprowadzonego wartościowania.  

W kontrolowanych przypadkach na stanowiskach, które zostały zwartościowane, mnożniki kwot 

bazowych odpowiadały przyporządkowanym im przedziałom punktowym. Wyniki kontroli wykazały, że  

w 7 przypadkach49, pomimo braku zwartościowania stanowisk do czasu rozpoczęcia czynności 

kontrolnych, mnożniki kwot bazowych odpowiadały zakresom ustalonym dla danych stanowisk w ww. 

tabeli zaszeregowania. Zgodnie z harmonogramem wykonania prac związanych z opisem  

                                                           
43

 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.  
44

 Określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
45

 Odnotowano trzykrotne przyznanie dodatku w tej wysokości. 
46

 Odnotowano dziesięciokrotne przyznanie dodatku w tej wysokości.  
47

 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. 
48

 Zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP w dniu 29 maja 2009 r. 
49

 Dotyczy to 2 przypadków w Gabinecie Komendanta Głównego, 1 przypadku w Biurze Szkolenia, 2 przypadków w Biurze 
Logistyki, 2 przypadków w Biurze Finansów. 



 
 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  11/25 

 

 

i wartościowaniem stanowisk pracy w KG PSP50, przesłanie zatwierdzonych wyników wartościowania do 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miało nastąpić w terminie do dnia 30 maja 2008 r. Jak wyjaśniono, 

przyczynami opóźnienia wartościowania stanowisk pracy były zmiany regulaminu organizacyjnego KG 

PSP i wynikające z powyższego zmiany opisów stanowisk pracy, a także zmiany w składzie zespołu 

wartościującego oraz konieczność przeszkolenia nowych członków zespołu z metodyki i zasad opisu  

i wartościowania stanowisk51. Pomimo ww. powodów opóźnienia, niezwartościowanie stanowisk pracy, 

przez okres niemalże 6 lat od powołania zespołu wartościującego, należy ocenić jako nieprawidłowość. 

Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość byli: Zastępca Dyrektora Biura Kadr  

i Organizacji KG PSP, który przewodniczył zespołowi wartościującemu stanowiska pracy oraz Komendant 

Główny PSP i Zastępca Komendanta Głównego PSP, którzy zatwierdzili protokół z prac ww. zespołu. 

Skutkiem tych działań było nieuwzględnienie wyników wartościowania przy kształtowania systemu 

wynagrodzeń w Komendzie. 

W KG PSP stanowiska pracowników nienależących do ksc nie podlegały procesowi 

wartościowania, a ich wynagrodzenia ustalane były na podstawie przepisów prawa52, 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 jednym przypadku, pracownikowi nienależącemu do ksc przyznano wynagrodzenie wyższe niż 

maksymalne, określone dla jego stanowiska w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników spoza ksc53, co zostało uznane za nieprawidłowość. W wyjaśnieniach jako przyczynę 

zaistniałej sytuacji wskazano pomyłkę osoby sporządzającej wniosek o zatrudnienie, wynikającą 

z błędnego odczytania stawki wynagrodzenia z tabeli określonej w ww. rozporządzeniu. Skutkiem 

powyższej nieprawidłowości było ustalenie wysokości wynagrodzenia wykraczającej poza granicę 

wskazaną przepisem prawa i pobranie zawyżonego wynagrodzenia przez pracownika od dnia 1 kwietnia 

2011 r. na łączną kwotę 576,00 zł54. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzoną nieprawidłowość byli: 

Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP, który m. in. był odpowiedzialny za wykonywanie powierzonych 

mu zadań w zakresie projektowania systemów uposażeń strażaków i wynagrodzeń pracowników PSP 

oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach mianowania, umów 

o pracę, przeszeregowania, zmiany uposażenia lub wynagrodzenia, przeniesienia na inne stanowisko 

służbowe oraz sporządzanie dokumentów w tym zakresie, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki KG PSP, 

który sporządzał wniosek o zatrudnienie pracownika oraz Komendant Główny PSP, który zatwierdził ww. 

wniosek. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że w trakcie trwania kontroli w jednostce kontrolowanej 

                                                           
50

 Określonym w decyzji Nr 100 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia 
zasad przygotowywania opisów stanowisk pracy oraz powołania Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy  
w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
51

 Dokończenie procesu wartościowania stanowisk zaplanowano na II połowę 2014 r. 
52

 Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
53

 Kierowca autobusu otrzymywał 2.200,00 zł według XI kategorii zaszeregowania, podczas gdy zgodnie z rozporządzeniem 
maksymalne wynagrodzenie dla tego stanowiska wynosi 2.180,00 zł. 
54

 Kwota została obliczona w okresie od początku pobierania zawyżonego wynagrodzenia do dnia rozpoczęcia czynności 
kontrolnych i uwzględnia również 20% dodatek wynikający ze stażu pracy. Kwota ta nie uwzględnia innych skutków, na które 
miało wpływ wynagrodzenie zasadnicze (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne).  
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podjęto działania mające na celu skorygowanie ww. pomyłki, tj. sporządzono aneks do umowy o pracę 

w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego55. 

W okresie objętym kontrolą w 6 przypadkach pracownicy otrzymali podwyżki wynagrodzenia, 

które wynikały z uzyskania przez nich pozytywnych ocen okresowych, zaangażowania w pracę, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zmiany warunków pracy. Zgodnie z przyjętymi założeniami56 

wzrost wynagrodzenia nie był jednak dla tych pracowników - poza jednym przypadkiem - na 

odczuwalnym poziomie i wynosił od 3,8% do 15% ich dotychczasowego wynagrodzenia. 

W związku ze zwiększeniem pracownikom obowiązków służbowych mogły być im przyznane 

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

W okresie objętym kontrolą stwierdzono, że w 7 przypadkach pracownikom należącym do ksc przyznano 

takie dodatki. W większości z nich (6 przypadków) przyznanie dodatków wynikało ze zwiększenia 

obowiązków w ramach projektu Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba na straży sprawnego  

i bezpiecznego państwa, o którym była mowa w pkt 2.1 niniejszego dokumentu57. Z kolei 1 przypadek 

przyznania pracownikowi dodatku zadaniowego wynikał z powierzenia mu zadań kierownika sekcji pod 

nieobecność dotychczasowego przełożonego. Nie stwierdzono natomiast sytuacji przyznania dodatków 

specjalnych pracownikom spoza ksc.  

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w KG PSP 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 pracy58 została zachowana, poza kilkoma przypadkami59.  

W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków zarówno pomiędzy 

pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami a strażakami objętymi próbą.  

Jako nieprawidłową oceniono sytuację w Biurze Prawnym KG PSP, w której wszyscy objęci 

badaniem radcy prawni, którzy zgodnie z zakresami czynności wykonywali te same obowiązki, 

otrzymywali odmienne wynagrodzenia. Wynagrodzenia te dla stanowisk: KGPSP-BP-RP-3, KGPSP-BP-RP-

2, KGPSP-BP-RP-4 wynosiły odpowiednio: 3.631,50 zł, 3.715,80 zł, 4.137,44 zł. Dodatkowo w jednym 

przypadku, radca prawny (KGPSP-BP-RP-6) - pomimo zatrudnienia na ½ etatu - otrzymywał 

wynagrodzenie wyższe od dwóch ww. radców prawnych zatrudnionych na cały etat, tj. w wysokości 

4.122,45 zł. Kolejne rozbieżności w wysokości wynagrodzenia wystąpiły w Gabinecie Komendanta 

Głównego PSP na stanowiskach specjalistów. Przy jednakowych zakresach obowiązków jeden pracownik 

(KGPSP-GK-III-SS-2) otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2.823,88 zł, natomiast drugi (KGPSP-GK-III-

SS-1) - pomimo wyższej oceny okresowej i dłuższego stażu pracy w KG PSP - otrzymywał wynagrodzenie 

                                                           
55

 Aneks do umowy nie został do czasu zakończenia czynności kontrolnych podpisany przez KG PSP. 
56

 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%.  
57

 W tym przypadku przyznawanie dodatków zadaniowych odbywało się na takich samych zasadach, jak przyznawanie dodatków 
motywacyjnych.   
58

 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 
59

 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 wysokości 2.788,27 zł. Przypadek, w którym wystąpiły różnice w wynagrodzeniach na podobnych 

stanowiskach wystąpił również w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Pracownik zajmujący stanowisko 

wyżej zwartościowane (KGPSP-BWM-III-GS-1 – 257 pkt - 2.563,41 zł) otrzymywał niższe wynagrodzenie 

od pracownika zajmującego stanowisko, które zostało niżej zwartościowane (KGPSP-BWM-III-GS-2 - 221 - 

pkt - 3.134,93 zł).  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przedstawione wyżej różnice w wynagrodzeniach 

pracowników ksc wynikały jedynie z sytuacji finansowej Komendy Głównej PSP w zakresie dysponowania 

środkami finansowymi na wynagrodzenia w momencie zatrudnienia danego pracownika. Nie wskazano 

natomiast w ww. wyjaśnieniach, aby przy ustalaniu wynagrodzenia brano pod uwagę takie czynniki jak 

doświadczenie, kwalifikacje czy staż pracy pracowników. Dodatkowo w wyjaśnieniach dotyczących 

wysokości wynagrodzenia radców prawnych stwierdzono, że uzależniona ona była od stopnia trudności 

spraw przekazywanych do opiniowania. Ponadto, w przypadku radcy prawnego zatrudnionego na ½ 

etatu stwierdzono, że ww. wysokość wynagrodzenia wynikała z przeniesienia pracownika do pracy w KG 

PSP z innego urzędu i z prawa do zachowania dotychczasowego wynagrodzenia przysługującego zgodnie 

z art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej. Powyższe wyjaśnienia Komendanta Głównego PSP nie 

mogą zostać jednak uwzględnione, ponieważ przytoczony wyżej przepis dotyczy członków ksc 

zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, natomiast w chwili przenoszenia pracownik, o którym 

mowa nie zajmował już stanowiska w tej grupie. Ponadto, wskazany przepis gwarantuje wynagrodzenie 

w wysokości przysługującej przed odwołaniem przez trzy miesiące od daty odwołania. Dodatkowo 

wskazać należy, że z pracownikiem, który jest przenoszony nie powinna zostać zawarta umowa o pracę, 

tak jak to miało miejsce w tym przypadku. Stosownie do postanowień art. 64 ust. 2 ustawy o służbie 

cywilnej przeniesienia członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu dokonuje dyrektor generalny 

urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem 

generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony. Po przeniesieniu pracodawca ustala 

członkowi korpusu służby cywilnej nowe warunki pracy i płacy. Ich ustalenie nie następuje jednak 

w umowie o pracę – będącej podstawą nawiązania nowego stosunku pracy – lecz w odrębnym 

oświadczeniu o zmianie dotychczasowych warunków pracy i płacy. Przeniesienie członka korpusu służby 

cywilnej nie prowadzi bowiem do zakończenia dotychczasowego stosunku pracy i do nawiązania nowego, 

lecz do przekształcenia dotychczasowego stosunku pracy.  

W toku kontroli porównano wysokość uposażeń strażaków i wynagrodzeń pracowników 

zajmujących stanowiska o takim samym zakresie zadań. Na podstawie tej analizy ustalono, że 

występowały różnice w otrzymywanych - przez ww. grupy zatrudnionych60 - uposażeniach  

i wynagrodzeniach. 

Różnice w wysokości otrzymywanych uposażeń i wynagrodzeń występowały w Biurze Finansów, 

gdzie w Wydziale Płac główny specjalista otrzymywał miesięczne wynagrodzenie na poziomie 3.475,97 zł 

brutto, podczas gdy uposażenie starszego technika wykonującego te same obowiązki wynosiło 

miesięcznie 4.320,00 zł brutto. Podobna sytuacja wystąpiła w Biurze Współpracy Międzynarodowej  

w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, w którym główni specjaliści otrzymywali 

miesięczne wynagrodzenia w wysokości 2.563,41 zł brutto oraz 3.134,93 zł brutto, natomiast 

                                                           
60

 Uposażenia strażaków uwzględniały dodatek służbowy i dodatek za stopień. W żadnej z grup zawodowych nie uwzględniono 
wzrostu z tytułu wysługi lat. 
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funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku starszego specjalisty otrzymywał miesięczne uposażenie  

w wysokości 4.930,00 zł brutto. Ponadto, różnice w wysokości uposażenia i wynagrodzenia występowały 

również w Biurze Logistyki w Wydziale Gospodarczym, gdzie na stanowiskach kierowców autobusu 

pracownicy cywilni otrzymywali miesięczne wynagrodzenie w wysokościach 2.180,00 zł brutto oraz 

2.200,00 zł brutto, podczas gdy strażacy za wykonywanie tych samych obowiązków otrzymywali 

miesięcznie uposażenie w wysokości: 4.185,00 zł, 4.318,00 zł oraz 4.338,00 zł brutto.  

Powyższe ustalenia wskazują na nieprawidłowości w kwestii kształtowania wynagrodzeń osób 

zatrudnionych w KG PSP. Potwierdza to również fakt, że w jednostce kontrolowanej nie prowadzono 

badań związanych z oceną zwiększenia efektywności/wydajności pracy wynikającą z podwyższenia 

uposażeń/wynagrodzeń. Należy również podkreślić, że pracownicy mają prawo do równego traktowania 

m.in. w zakresie warunków zatrudnienia. Nie można zatem wykluczyć, że opisane wyżej działania mogą 

zostać zakwalifikowane jako przejaw dyskryminacji, ponieważ określona grupa osób była traktowana 

w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy lub mogły wystąpić niekorzystne 

dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie warunków zatrudnienia.  

Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej, który jako pracodawca oraz przełożony strażaków powinien odpowiednio kształtować politykę 

kadrową, a także dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP, który realizował zadania związane z polityką 

kadrową, w tym m.in. realizował zadania w zakresie projektowania systemów uposażeń strażaków 

i wynagradzania pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych w KG PSP wynika, że wysokość wynagrodzenia - w ocenie 

pracowników ksc i spoza ksc - nie spełniała swojej funkcji motywacyjnej. Aż 76% respondentów uznało, 

że wysokość wynagrodzenia motywowała ich do lepszej pracy w stopniu słabym. 21% osób uznało, że 

wysokość wynagrodzenia w średnim stopniu motywowała je do lepszej pracy. Tylko 3% osób oceniło 

poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu dobrym, natomiast żadna z ankietowanych osób nie 

oceniła go w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 58% ankietowanych uznało, że wysokość otrzymywanego 

przez nich wynagrodzenia była na poziomie zupełnie niesatysfakcjonującym. 34% uznało je za raczej 

niesatysfakcjonujące, 5% za raczej satysfakcjonujące, zaś żadna z osób nie uznała otrzymywanego 

wynagrodzenia za zdecydowanie satysfakcjonujące (3% osób nie miało zdania w tym zakresie). 

Dodatkowo, aż 66% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia nie była adekwatna do 

wykonywanej pracy, zaś 16% 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 (10% nie miała zdania w tej kwestii).  

 

2.3 Zasady i kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i strażakom 

zatrudnionym/pełniącym służbę w KG PSP. 

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 
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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 obowiązujące61, zaś pracownikom regulacje wewnętrzne62. Ponadto, w dwóch komórkach 

organizacyjnych KG PSP63 opracowano zasady przyznawania nagród64. W pozostałych komórkach 

organizacyjnych KG PSP nie sformalizowano zasad nagradzania pracowników i strażaków. W związku  

z tym kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych mieli swobodę w zakresie zasad nagradzania, 

dowolnego ustalania kryteriów mających wpływ na ocenę pracy oraz ich zmiany w każdym czasie  

w okresie podlegającym ocenie65. Niezależnie od powyższego podjęto prace mające na celu 

sformalizowanie zasad przyznawania nagród strażaków w KG PSP66. 

Z Regulaminu przyznawania nagród wynikało, że nagrody mogły być przyznawane m.in. za 

zaangażowanie w pracę, przejawianie inicjatywy, samodzielność (innowacyjność), rozwiązywanie przez 

pracownika problemów o szczególnym stopniu trudności i znaczeniu dla pracy Komendy, dbałość  

o powierzone mienie oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami, a także dyspozycyjność 

pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań zawodowych.  

W Regulaminie pracy/służby określono natomiast rodzaje wyróżnień i nagród, które mogły być 

przyznawane pracownikom, kryteria ich przyznawania oraz sposób dokumentowania w aktach 

osobowych pracowników faktu ich przyznania. Zgodnie z przyjętymi zasadami nagrody mogły być 

przyznawane pracownikom za staranne wykonywanie obowiązków, wybitne osiągnięcia w pracy 

zawodowej, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz właściwą postawę zawodową67. Ponadto, 

informacje o przyznanych pracownikom wyróżnieniach miały być podawane do wiadomości wszystkich 

pracowników. Stwierdzono, że w Regulaminie pracy/służby z 2014 r. nie zawarto zapisu dotyczącego 

informowania zatrudnionych o fakcie przyznania im wyróżnienia. 

Zgodnie z przyjętą w Komendzie praktyką - w badanym okresie - nagrody dla strażaków 

przyznawane były za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie, 

realizowanie zadań w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy68.  

W Komendzie - w badanym okresie - określono minimalną wysokość nagrody uznaniowej dla 

pracowników i strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KG PSP69.  

                                                           
61

 W szczególności rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. 
62

 Dla pracowników ksc Regulamin pracy/służby KG PSP z 1998 r. oraz z 2014 r., a dla pracowników spoza ksc Regulamin 
przyznawania nagród oraz ww. Regulaminy pracy/służby.  
63

 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności zwane dalej KCKRiOL i Biuro Informatyki i Łączności zwane 
dalej BIŁ. 
64

 Kryteria do przyznawania nagród w KCKRiOL zaakceptowane przez Zastępcę Komendanta Głównego w dniu 3 listopada 2009 r. 
oraz Dobre praktyki i zwyczaje w KCKRiOL zaakceptowane przez Dyrektora KCKRiOL w dniu 6 listopada 2013 r. i Zasady podziału 
środków na nagrody w BŁI zatwierdzone przez Dyrektora BŁI. 
65

 Z analizy zgromadzonych ankiet wynika, że aż 48% respondentów odpowiedziało, że zasady podziału nagród w KG PSP nie są 
jasno określone i stosowane przez przełożonych, natomiast tylko 3% odpowiedziało pozytywnie w tym zakresie (12% 
odpowiedziało - raczej tak; 22% odpowiedziało – trudno powiedzieć; 15% odpowiedziało – raczej nie). 
66

 Patrz przypis Nr 23 i 24. 
67

 Kryteria zawarte w regulaminie z 1998 r., zaś w regulaminie z 2014 r. kryteriami przyznawania nagród są: wzorowe 
wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy oraz doskonalenie sposobu wykonywania pracy. 
68

 Zasady i kryteria wynikające wprost z przepisów prawa, tj. z art. 95a ust. 1 ustawy o PSP. 
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W kontrolowanej jednostce strażakom i pracownikom przyznawano nagrody uznaniowe 

Komendanta Głównego PSP w formie pieniężnej. Były one przyznawane z własnej inicjatywy lub na 

wniosek bezpośredniego przełożonego strażaka. Jak ustalono, przygotowane przez kierowników 

komórek organizacyjnych wnioski akceptowane były przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP 

nadzorującego daną komórkę organizacyjną, a następnie przedstawiane były do akceptacji 

Komendantowi Głównemu PSP. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy składaniu wniosków o przyznanie nagród uznaniowych 

kierownicy komórek organizacyjnych KG PSP brali pod uwagę w szczególności: terminowość i rzetelność 

realizacji zadań służbowych, dokładność i wnikliwość w załatwianiu powierzonych do realizacji spraw, 

wykorzystywanie umiejętności w realizacji danego zadania oraz zaangażowanie w wykonywanie 

powierzonych zadań służbowych, a także absencję chorobową. 

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

pracowników i strażaków zawierały okoliczności uzasadniające ich przyznanie. Natomiast w decyzjach 

zbiorowych Komendanta Głównego PSP dotyczących przyznania strażakom i pracownikom nagród 

pieniężnych - ograniczano się do stwierdzeń, takich jak: za duże zaangażowanie w wykonywanie zadań 

i bardzo dobre wyniki w służbie70; za wzorowe wykonywanie zadań i bardzo dobre wyniki w pracy71 - nie 

wskazując okoliczności uzasadniających sformułowanie takiej oceny. Nie można więc było ustalić, jakimi 

przesłankami kierował się przełożony przyznając nagrodę oraz czy jej przyznanie było w konkretnym 

przypadku uzasadnione. Powyższe 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.  

W okresie objętym kontrolą w KG PSP utworzono fundusze nagród dla pracowników ksc  

i pracowników nienależących do ksc w wysokości 3% wartości wynagrodzenia w każdej z ww. grup
72

. 

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 dodatkami73.  

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

o niewykorzystane środki na uposażenie funkcjonariuszy oraz wynagrodzenie osobowe dla członków ksc  

i wynagrodzenie osobowe dla pracowników pomocniczych74. 

                                                                                                                                                                                            
69

 Minimalna kwota nagrody uznaniowej dla pracowników i strażaków wynosiła 600,00 zł, z zastrzeżeniem, że w szczególnych 
przypadkach wysokość nagrody może być niższa, a także nie każdy musi nagrodę otrzymać. Kierownictwo Komendy dokonało 
ustaleń w powyższym zakresie z przedstawicielami związków zawodowych strażaków i pracowników. Uzgodnienia zawarte 
zostały w protokołach ze spotkania w dniu 6 maja 2013 r. i 23 stycznia 2014 r. w sprawie uzgadniania zasad rozdziału środków 
finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników. 
70

 W stosunku do strażaków. 
71

 W stosunku do pracowników. 
72

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz rozporządzeniem w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników spoza ksc. 
73

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. 
74

 Dla strażaków z 353.000,00 zł na 893.999,00 zł; dla członków ksc z 130.000,00 zł na 715.829,00 zł; dla pracowników 
pomocniczych z 19.000,00 zł na 114.606,00 zł. Przed zwiększeniem funduszu nagród średnia kwota na nagrodę na etat wg 
zatrudnienia wynosiła dla pracowników ksc 1.000,00 zł, dla pracowników spoza ksc 650 zł, a dla strażaków 1.150,00 zł. Po 
zwiększeniu funduszu nagród średnia kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla pracowników ksc 6.448,91 zł, dla 
pracowników spoza ksc 4.982,87 zł i dla strażaków 3.991,07 zł. 
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W badanym okresie podział środków na nagrody na poszczególne komórki organizacyjne KG PSP 

był dokonywany w oparciu o stan zatrudnienia w danej komórce75. Ww. sposób postępowania oceniono 

negatywnie, ponieważ nie był on powiązany z oceną realizacji założonych celów i zadań poszczególnych 

komórek organizacyjnych, co z kolei nie wzmacniało motywacyjnej funkcji nagród. Zauważyć przy tym 

należy, że w treści Programu ZZL wskazano, iż motywowanie pracowników powinno mieć na celu 

stworzenie związku pomiędzy stosowanymi w urzędzie instrumentami motywacyjnymi i wynikami pracy. 

Ustalenia kontroli wskazują, że założenie to dotychczas nie zostało zrealizowane.  

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy otrzymywali z Biura Kadr i Organizacji KG PSP 

informację o wysokości środków przeznaczonych na nagrody dla pracowników i strażaków 

zatrudnionych/pełniących służbę w danym biurze oraz o najwyższej i najniższej wysokości nagrody76.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że struktura oraz organizacja poszczególnych komórek organizacyjnych 

KG PSP, a także liczba zatrudnionych w nich pracowników w poszczególnych komórkach dawały 

możliwość oceny pracy danego strażaka/pracownika zarówno przez bezpośredniego przełożonego, jak  

i kierownika danej komórki organizacyjnej. W związku z powyższym w poszczególnych biurach przyjęto 

różne tryby postępowania związane z podziałem środków na nagrody. Środki na nagrody dla 

poszczególnych strażaków i pracowników dzielone były przez kierownictwo komórki organizacyjnej, tj. 

dyrektora biura i jego zastępcę lub przez poszczególnych naczelników wydziałów i kierowników sekcji, 

którzy przedstawiali kierownictwu biura propozycje przyznania nagród wraz z sugerowaną kwotą  

i stosownym uzasadnieniem. Powyższe dawało możliwość różnicowania wysokości nagród dla 

poszczególnych strażaków i pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w KG PSP. 

Dokonując analizy przyznawania nagród pieniężnych w Komendzie stwierdzono, że zdecydowana 

większość strażaków i pracowników w tym samym czasie otrzymywała nagrody. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą wszyscy strażacy -  

z wyjątkiem dwóch77 - otrzymali co najmniej dwie nagrody78. Wysokość nagród przyznanych strażakom 

niezajmującym stanowisk kierowniczych kształtowała się na poziomie 300,00 zł – 2.500,00 zł79, a strażacy 

zajmujący stanowiska kierownicze80 otrzymali nagrody w wysokości 600,00 zł – 3.500,00 zł81. Jak 

ustalono, kierownicy komórek organizacyjnych otrzymywali nagrody uznaniowe na zbliżonym do siebie 

poziomie. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą wszyscy pracownicy -  

z wyjątkiem jednego82 - otrzymali co najmniej trzy nagrody. Wysokość nagród uznaniowych dla 

                                                           
75

 Kwoty rozdysponowano równo na etat (wg faktycznego zatrudnienia lub limitu etatów). 
76

 Biuro Kadr i Organizacji KG PSP po dokonaniu naliczeń na poszczególne biura informowało kierowników komórek 
organizacyjnych o najniższej i najwyższej wysokości nagrody. Kwoty nie obejmowały kierowników i zastępców kierowników 
komórek organizacyjnych oraz doradcy, radcy i strażaków pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych. 
77

 1 strażak nie otrzymał nagrody w związku z przyjęciem do służby w KG PSP z dniem 1 stycznia 2014 r. i 1 strażak  
w związku ze złożeniem w dniu 14 maja 2013 r. raportu w sprawie odejścia na zaopatrzenie emerytalne, tj. przed podziałem  
nagród. 
78

 Strażacy z badanej próby ogółem otrzymali 202 nagrody uznaniowe (w 2013 r. nagrody wypłacane były czterokrotnie). 
79

 Na podstawie badanych 57 z 64 przypadków. 
80

 Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej PSP. 
81

 Na podstawie 7 badanych przypadków przyznane nagrody były na podobnym poziomie kwotowym (od 3 do 4 nagród rocznie). 
82

 W jednym przypadku pracownik nie otrzymał nagrody w związku z przyjęciem do pracy w KG PSP w październiku 2013 r. 
Pracownicy z badanej próby ogółem otrzymali 179 nagród uznaniowych (w 2013 r. nagrody wypłacane były czterokrotnie). 
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pracowników kształtowała się na poziomie od 400,00 zł do 3.500,00 zł83, a dla pracowników 

pomocniczych od 145,00 zł do 3.500,00 zł84.  

W badanym okresie osoby, które przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich 

otrzymywały niższe nagrody uznaniowe, z wyjątkiem - jak stwierdzono - jednego przypadku85. Zgodnie  

z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, absencja chorobowa tej osoby nie rzutowała jednak na ocenę 

wykonywanych zadań służbowych i tym samym na wysokość przyznanych jej nagród uznaniowych. 

Przełożeni do oceny pracy tego strażaka przyjęli okres od daty dokonania ostatniej oceny i przyznania 

nagrody uznaniowej. Ponadto uznali, że funkcjonariusz przed i po powrocie ze zwolnienia lekarskiego 

wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i odpowiedzialnie.  

Z analizy ankiet przeprowadzonych w KG PSP wynika, że w okresie objętym kontrolą nagrody 

otrzymało 93% respondentów, z czego 18% otrzymało jedną nagrodę, 49% otrzymało dwie nagrody, 25% 

otrzymało trzy nagrody, a 1% otrzymało cztery i więcej nagród. Z zebranych ankiet wynika, że 6% 

ankietowanych otrzymało nagrody w wysokości nieprzekraczającej 500,00 zł, 15% ankietowanych 

otrzymało nagrody w wysokości od 501,00 zł do 1.000,00 zł, natomiast 20% respondentów otrzymało – 

od 1.001,00 zł do 1.500,00 zł oraz 21% od 1.501,00 zł do 2.000,00 zł, a także 38% ankietowanych 

otrzymało nagrody powyżej 2.000,00 zł. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że tylko niektórzy przełożeni informowali osoby 

zatrudnione/pełniące służbę w KG PSP o fakcie przyznania i uzasadnieniu wyróżnienia nagrodami 

pieniężnymi. 

Powyższe ustalenie potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej w KG PSP. Aż 61% 

respondentów wskazało, że przesłanki przyznania/nieprzyznania nagrody nie były przedstawiane 

pracownikom i strażakom. Tylko 4% ankietowanych otrzymywało informację zwrotną w tym zakresie. 

Powyższe oceniono negatywnie, ponieważ przekazywanie informacji zwrotnej o przyznaniu 

nagród wzmacnia ich funkcję motywacyjną. Bezpośredni przełożony powinien poinformować 

poszczególnych pracowników i strażaków o wysokości przyznanej nagrody oraz podać uzasadnienie 

swojej decyzji, oparte na ocenie efektów ich pracy.  

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

Premia regulaminowa wypłacana była z funduszu premiowego, o którym mowa w § 9 rozporządzenia 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc86, którego wysokość w KG PSP wynosiła 15% 

funduszu płac pracowników nienależących do ksc. Zasady przyznawania premii regulaminowej w KG PSP 

szczegółowo określone zostały w Regulaminie premiowania.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami, prawo do premii przysługiwało pracownikom, którzy prawidłowo 

i terminowo wykonali w danym miesiącu powierzone im do realizacji zadania. Premię wypłacano 

pracownikom w okresach miesięcznych z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Regulamin określał 

                                                           
83

 Na podstawie badanych 34 przypadków. 
84

 Na podstawie badanych 8 przypadków. 
85

Dotyczy strażaka z Biura Finansów, który w okresie od dnia 25 września do dnia 30 listopada 2013 r. przebywał na zwolnieniu 
lekarskim, a nagrodę przyznano mu za okres 15 maja - 8 listopada 2013 r. 
86

 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. 
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również wysokość funduszu premiowego, przesłanki podwyższenia, obniżenia oraz pozbawienia 

pracownika premii, a także procedurę postępowania w tych właśnie przypadkach. Określono w nim 

również minimalne i maksymalne wysokości przyznawanych premii dla poszczególnych stanowisk. 

Powyższe wskazuje na fakt, że w KG PSP zastosowany został pozytywny system premiowania 

pracowników nienależących do ksc. 

Niemniej jednak z dokonanych ustaleń wynika, że we wnioskach o przyznanie premii 

regulaminowych nie wskazywano okoliczności uzasadniających wysokość ich przyznania. Nie można więc 

było ustalić, jakimi przesłankami kierował się przełożony oraz czy przyznanie premii w konkretnym 

przypadku, w danej wysokości było uzasadnione. Powyższe może świadczyć o tym, że wysokość 

przyznawanych premii była jedynie kwestią uznaniową, zależną od przełożonych, niepopartą 

rozeznaniem co do jakości i terminowości wykonywanej pracy. W związku z powyższym motywacyjny 

charakter ww. składnika wynagrodzenia mógł być osłabiony.  

Ponadto, w trakcie trwania czynności kontrolnych zwrócono uwagę, że Regulamin przyznawania 

nagród oraz Regulamin premiowania zawierały nieaktualną podstawę prawną87.  

 

2.4 Zasady awansowania pracowników oraz strażaków zatrudnionych/pełniących służbę w KG PSP. 

Ustalenia kontroli wykazały, że w Komendzie Głównej PSP nie zostały zdefiniowane kryteria ani 

jasno określone zasady awansowania pracowników i strażaków zatrudnionych/pełniących służbę  

w Komendzie. Określenie jasnych zasad jest istotne, bowiem każda zmiana stanowiska powinna być 

wynikiem spełnienia wcześniej ustalonych warunków, a im są one bardziej przejrzyste  

i jasne, tym większa jest ich funkcja motywująca. W toku kontroli stwierdzono, że w KG PSP nie 

stworzono systemu naboru wewnętrznego. Podjęto jednak działania w tym zakresie, o czym była mowa 

w pkt 1.  

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, przy awansowaniu osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w KG PSP - oprócz spełnienia wymagań formalnych wynikających  

z przepisów prawa w tym zakresie - brano pod uwagę: ocenę sposobu wywiązywania się  

z obowiązków służbowych, kompetencje oraz kwalifikacje pracowników i strażaków.  

Ważnym elementem systemu motywacyjnego jest zapewnienie pracownikowi możliwości 

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

kariery. Mając na uwadze, że z obowiązujących przepisów nie wynikają kierunki rozwoju zawodowego,  

a określają one jedynie wymagania formalne, które muszą być spełnione przez osoby zajmujące 

określone stanowiska, w Komendzie tworzono dla pracowników ksc Indywidualne Programy Rozwoju 

Zawodowego88. Zasady tworzenia IPRZ określone zostały w dokumencie pn.: Wytyczne w sprawie 

procedury tworzenia Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego członka korpusu służby cywilnej  

w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej89. Zgodnie z tym dokumentem, w KG PSP IPRZ 

powinien być ustalany na czas podlegania ocenie okresowej, a przegląd i ewentualna jego aktualizacja 

                                                           
87

Tj. rozporządzenie 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.). 
88

 Zwane dalej IPRZ. 
89

 Zwane dalej Wytycznymi w sprawie IPRZ. 
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powinny odbywać się w każdym przypadku zmiany stanowiska pracy wiążącej się z istotną zmianą 

realizowanych obowiązków. Ponadto, Wytyczne w sprawie IPRZ wskazywały, że nadzór nad realizacją 

obowiązku ustalenia IPRZ członka ksc sprawować powinien kierownik właściwej komórki organizacyjnej, 

w stosunku do podległych mu pracowników ksc, który dokonywał okresowych kontroli przebiegu procesu 

realizacji IPRZ. 

Zgodnie z harmonogramem zawartym w Wytycznych w sprawie IPRZ, kierownicy komórek 

organizacyjnych zostali zobowiązani do sporządzenia IPRZ dla podległych im pracowników ksc  

w terminie do dnia 30 września 2013 r. Na podstawie badanej próby ustalono, że IPRZ nie zostały 

opracowane dla dwóch pracowników, tj. z Biura Współpracy Międzynarodowej oraz z Krajowego 

Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Ponadto, w 5 kontrolowanych przypadkach  

w Biurze Współpracy Międzynarodowej oraz w 1 przypadku w Biurze Szkolenia, IPRZ zostały stworzone 

dopiero w trakcie czynności kontrolnych, tj. w kwietniu 2014 r. Dodatkowo, stwierdzono w jednym z IPRZ 

ustalonym dla pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej, brak daty jego sporządzenia oraz daty 

i podpisu potwierdzającego zapoznanie pracownika z tym dokumentem.  

Brak opracowania IPRZ oraz stworzenie ich po terminie wyznaczonym w harmonogramie uznano 

za nieprawidłowość, przyczyną której była nierzetelność w realizacji obowiązków służbowych. Powyższe 

skutkowało niezaplanowaniem rozwoju zawodowego pracowników KG PSP, a co się z tym wiąże brakiem 

zdiagnozowania potencjału i aspiracji pracownika. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone 

nieprawidłowości byli kierownicy komórek organizacyjnych KG PSP, w których nie opracowano IPRZ, tj. 

dyrektorzy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Biura Współpracy 

Międzynarodowej oraz Biura Szkolenia.  

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 ścieżki awansu/kariery wskazywane były przez przełożonych podczas 

sporządzania opinii służbowych. Ustalenia kontroli wykazały jednak, że w części badanych przypadków90 

brak było w aktach osobowych strażaka opinii służbowej bądź opiniowanie służbowe nie odbywało się  

z zachowaniem terminów, wynikających z przepisów prawa91, co uznano za nieprawidłowość. Przyczyną 

stwierdzonej nieprawidłowości było nienależyte sprawowanie nadzoru w tym zakresie przez 

kierownictwo Biura Kadr i Organizacji KG PSP. Skutkiem powyższego było niewykorzystywanie 

opiniowania służbowego w procesie zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z założeniami określonymi 

przez ustawodawcę w art. 36a ust. 1 ustawy o PSP92.  

                                                           
90

 Tj. w 25 przypadkach stwierdzono brak w aktach osobowych strażaków aktualnych opinii służbowych, z czego  
w 6 przypadkach - przed mianowaniem strażaka na wyższe stanowisko służbowe, w 1 przypadku - przed mianowaniem na 
wyższy stopień. W toku kontroli w 5 przypadkach podjęte zostały działania naprawcze w tym zakresie. 
91

 Tj. § 2 oraz § 3 rozporządzenia w sprawie opiniowania strażaka. 
92

 Zgodnie ze wskazanym przepisem okresowe opiniowanie służbowe ma na celu: stworzenie podstaw do określenia 
indywidualnego programu rozwoju zawodowego, motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykonywania przez strażaków 
obowiązków i zadań wymienionych w powierzonym zakresie obowiązków służbowych na danym stanowisku, ustalenie 
przydatności do służby, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz przydatności na zajmowanym stanowisku, 
wyłanianie kandydatów do mianowania i powołania na wyższe stanowiska służbowe oraz awansowania na wyższe stopnie 
służbowe. 
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Ustalono, że 14 z 64 strażaków - w kontrolowanym okresie - zostało mianowanych na wyższe 

stanowisko służbowe. Mianowani strażacy spełniali określone w przepisach prawa93 wymagania 

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

pracy. Uzasadnieniem do awansowania tych strażaków była: wysoka jakość i poziom realizowanych przez 

nich zadań służbowych, odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

W okresie objętym kontrolą 15 z 64 strażaków - po spełnieniu przez nich wymogów formalnych 

określonych w przepisach prawa - zostało mianowanych na wyższy stopień94. 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 prawa95 oraz przedterminowo96. 

Odnośnie do objętych próbą pracowników ustalenia kontroli wykazały, że w badanym okresie 597 

z 34 otrzymało awans pionowy. Uzasadnieniem do mianowania na wyższe stanowisko służbowe były: 

dobra ocena pracownika, zaangażowanie w pracę, inicjatywa, dyspozycyjność oraz podnoszenie 

kwalifikacji.  

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 37%98 ankietowanych uznało, iż w Komendzie 

Głównej PSP istniała możliwość awansowania na wyższe stanowisko, 40%99 wypowiedziało się w tej 

kwestii negatywnie, 23% - nie miało zdania na ten temat. Z kolei na pytanie, czy w KG PSP obowiązują 

jasne i sprawiedliwe kryteria awansu: 8% respondentów uznało, że raczej tak, zaś 70%100 ankietowanych 

negatywnie oceniło tę kwestię, a 22% - nie miało zdania.  

Ponadto, większość ankietowanych udzielających odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników, 

mających wpływ na awans na wyższe stanowisko w Komendzie101 wskazywało na czynniki 

pozamerytoryczne, tj. znajomości, układy, protekcję. Niemniej wymieniano również: kwalifikacje, 

doświadczenie oraz staż pracy/służby. 

 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych.  

 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystywania pozapłacowych narzędzi 

motywacyjnych wobec strażaków i pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej PSP  

oceniono pozytywnie.  

W KG PSP nie przeprowadzano badania wśród strażaków i pracowników pod kątem dopasowania 

pozapłacowych narzędzi motywacyjnych do potrzeb urzędu i oczekiwań ww. osób. Przełożeni stosowali - 

                                                           
93

 Tj. przepisy ustawy o PSP oraz przepisy rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w PSP. 
94

 W tym 1 strażak mianowany był w okresie objętym kontrolą dwukrotnie. 
95

 Tj. przepisów rozdziału 6 ustawy o PSP. 
96

 W badanej próbie stwierdzono 2 takie przypadki. 
97

 Dotyczy pracowników ksc. 
98

 Tj. 23% ankietowanych odpowiedziało tak, 14% - raczej tak. 
99

 Tj. 12% ankietowanych odpowiedziało nie, 28% - raczej nie. 
100

 Tj. 43% ankietowanych odpowiedziało nie, 27% - raczej nie. 
101

 Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 75% ankietowanych. 
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w zależności od specyfiki służby/pracy - różnego rodzaju motywatory pozapłacowe materialne  

i pozamaterialne, wynikające przede wszystkim z obowiązujących przepisów oraz możliwości 

finansowych Komendy102.  

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że strażakom przyznawano medale i odznaki 

resortowe103. Ponadto, w badanym okresie strażakom - za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia  

w realizacji zadań służbowych - wręczono dyplomy104. Jednocześnie, z dokonanych ustaleń wynika, że 

pracownikom zatrudnionym w KG PSP przyznawano medale105 i odznaczenia resortowe106. 

Ze skontrolowanej dokumentacji źródłowej wynika, że w KG PSP jako narzędzie motywujące 

strażaków/pracowników wykorzystywano szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego, 

niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań i obowiązków służbowych, co należy ocenić 

pozytywnie.  

Ustalono, że kierownicy komórek organizacyjnych KG PSP - po uwzględnieniu przyznanego im 

budżetu szkoleniowego - dokonywali wyboru najbardziej efektywnych sposobów zaspokajania potrzeb 

szkoleniowych pracowników i strażaków, wskazując im odpowiednie formy szkolenia. 

W badanym okresie w Komendzie określono priorytety szkoleniowe oraz dokonano w tym celu 

rozdziału budżetowych środków finansowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu107. Jak 

ustalono, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy przeprowadzali corocznie rozmowy  

z podwładnymi, podczas których dokonywali oceny kwalifikacji osób108, porównując przygotowanie  

z wymaganiami kwalifikacyjnymi na danym stanowisku oraz określali ich potrzeby szkoleniowe109. Po 

                                                           
102

 Katalog dostępnych pozapłacowych narzędzi motywacyjnych dla poszczególnych grup zatrudnionych w Komendzie ustalono  
w Regulaminie pracy/służby Komendy Głównej PSP.  
103

 W okresie objętym kontrolą - w badanych przypadkach - przyznano łącznie 12 odznak resortowych i medali - 4 brązowe 
odznaki Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 5 złotych odznak Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i 2 medale Srebrne 
za Długoletnią Służbę. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy występowaniu z wnioskiem o przyznanie odznaki Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej kierowano się przesłankami wynikającymi z przepisów prawa. W związku z nieposiadaniem przez 
jednostkę kontrolowaną wniosków o nadanie odznaki nie skontrolowano przedmiotowych dokumentów. 
104

 W badanej próbie przyznano łącznie 6 dyplomów. 
105

 W badanym okresie przyznano łącznie 5 medali za długoletnią służbę. 
106

 W okresie objętym kontrolą - w badanych przypadkach - przyznano łącznie 2 odznaki resortowe – 1 brązowa odznaka 
Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej i 1 srebrna odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. 
107

 Roczne wydatki poniesione na szkolenie i podnoszenie kwalifikacji dla jednej osoby w 2013 r. wynosiły 250,00 zł, natomiast  
w 2014 r. 300,00 zł (średnio na etat w biurze). 
108

 Zgodnie z procedurą Zarządzenie personelem w KG PSP sporządzono karty wymagań kwalifikacyjnych dla poszczególnych 
stanowisk (dla funkcjonariuszy i dla pracowników) oraz karty oceny kompetencji dla poszczególnych osób objętych badaniem 
kontrolnym. W kartach oceny kompetencji określono wymagania kwalifikacyjne takie jak: wykształcenie, preferowany kierunek, 
doświadczenie, konieczne uprawnienia, umiejętności, cechy osobowościowe oraz ewentualne potrzeby szkoleniowe. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w pkt 1 niniejszego dokumentu. 
109

 Zgodnie z procedurą dotyczącą zarządzania personelem w ramach systemu zarządzania jakością potrzeby szkoleniowe 
zgłoszone przez dyrektorów komórek organizacyjnych stanowiły podstawę do opracowania rocznego planu szkoleń KG PSP, 
który powinien zawierać szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz uzupełnienie kwalifikacji w formie samokształcenia.  
Z dokonanych ustaleń wynika, że w KG PSP w badanym okresie nie sporządzono rocznego planu szkoleń dla wszystkich 
zatrudnionych w urzędzie. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że po kilkuletnich doświadczeniach związanych z realizacją 
procedury w zakresie budowania Planu szkolenia dla zatrudnionych w urzędzie, rozwiązanie takie uznano za nieefektywne. 
Ponadto, skutkowało ono zwiększonym nakładem pracy szeregu osób zaangażowanych w tworzenie i zatwierdzenie planu. 
Mając powyższe na uwadze i dążąc do optymalizacji systemu szkolenia zrezygnowano ze zbiorczego planu szkoleń 
zatwierdzanego przez Komendanta Głównego PSP. Przyjęto do testowania rozwiązanie polegające na scedowaniu na 
kierowników komórek organizacyjnych obowiązku sporządzania planów szkoleń pracowników i kierowania ich na tej podstawie 
na szkolenia. Uznano, że takie rozwiązanie zapewni większą elastyczność całego procesu i pozwoli zaspokajać faktyczne potrzeby 
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dokonaniu analizy potrzeb szkoleniowych kierownicy komórek organizacyjnych Komendy sporządzali  

- w ramach przyznanego budżetu - zbiorowe plany potrzeb szkoleniowych, w których wskazywali 

hierarchię istotności poszczególnych szkoleń110.  

Z analizy zgromadzonych ankiet wynika jednak, że nie wszystkim zatrudnionym w KG PSP 

zdiagnozowano potrzeby szkoleniowe111.  

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

różnego rodzaju szkolenia, kursy112 i studia113 oraz konferencje i warsztaty114 mające na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.  

25% ankietowanych potwierdziło, że w Komendzie umożliwiano pracownikowi/strażakowi udział 

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

przez pracodawcę, a 30% na ww. pytanie odpowiedziało - raczej tak. Z kolei odmiennego zdania było 27% 

ankietowanych (z czego 9% odpowiedziało - nie, a 18% odpowiedziało - raczej nie). Ponadto, 18% 

ankietowanych odpowiedziało - trudno powiedzieć. 

Jednocześnie, 18% ankietowanych odpowiedziało, że popierano inicjatywę pracowników  

w ww. zakresie, 27% odpowiedziało - raczej tak; 20% odpowiedziało - trudno powiedzieć oraz 14% 

odpowiedziało - nie, a 21% odpowiedziało - raczej nie. 

Ankietowani wśród motywatorów pozapłacowych o charakterze materialnym115, z których mogli 

korzystać w KG PSP najczęściej wymieniali: szkolenia (52%), dofinansowanie do nauki (26%), telefon 

komórkowy (17%) oraz imprezy okolicznościowe (11%). Natomiast 65% ankietowanych uznało, że w KG 

PSP nie oferowano żadnych świadczeń pozapłacowych materialnych, z których mogliby korzystać. Wśród 

stosowanych w KG PSP motywatorów pozapłacowych niematerialnych116 respondenci wskazywali 

okazywanie uznania i aprobaty przez przełożonego (30%), sprawną komunikację w zespole (27%), 

przyjazną atmosferę w pracy (27%), zapewnienie oczekiwanych warunków pracy (21%). 61% 

ankietowanych oceniło, że w KG PSP nie można było korzystać z żadnych świadczeń pozapłacowych 

niematerialnych. Jednocześnie 70% ankietowanych oceniło, że udział świadczeń pozapłacowych 

w całkowitym wynagrodzeniu/uposażeniu był niewystarczający, zbyt mały i nie motywował do bardziej 

efektywnej pracy. Z powyższego wynika, że stosowane motywatory nie odpowiadały oczekiwaniom 

pracowników i strażaków, co jest konsekwencją przede wszystkim nieprzeprowadzenia analizy oczekiwań 

pracowników. 

W jednostce kontrolowanej wprowadzono rozwiązanie umożliwiające strażakom  

i pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym poprzez możliwość  

                                                                                                                                                                                            
w tym zakresie. Jak wyjaśniono z uwagi na fakt, że ww. rozwiązanie przyniosło pozytywne rezultaty w efektywności szkoleń  
i wykorzystania środków finansowych postanowiono wprowadzić zmiany w procedurze dotyczącej zarządzania personelem. 
110

 Od najpilniejszych do odbycia. 
111

 (12% odpowiedziało w tym zakresie - tak, 21% - raczej tak, 26%; - nie, 22% - raczej nie; 19% - trudno powiedzieć).  
112

 Na podstawie badanej próby ustalono, że w różnego rodzaju szkoleniach i kursach udział wzięło 35 strażaków i 15 
pracowników. 
113

 W badanej próbie stwierdzono 10 takich przypadków (9 strażaków i 1 pracownik). 
114

 W badanej próbie w różnego rodzaju konferencjach i warsztatach udział wzięło 3 strażaków i 2 pracowników.  
115

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
116

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
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- na indywidualny wniosek pracownika/strażaka - korzystania z rozwiązań dotyczących zmiany czasu 

pracy/służby117, co należy ocenić pozytywnie.  

 

*                 *                * 

 

Zalecenia i wnioski 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

 

1) przeprowadzenie analizy możliwości pracodawcy oraz potrzeb i preferencji osób zatrudnionych  

w KG PSP w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. i wprowadzenie do funkcjonującego systemu 

motywacyjnego zmian wynikających z przeprowadzenia ww. badań; 

2) podjęcie działań mających na celu przeszkolenie – do dnia 31 grudnia 2015 r. – osób 

zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie wykorzystania technik i obszarów 

motywowania, w tym w ramach szkoleń kaskadowych; 

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

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

4) przestrzeganie zasady jednakowego wynagradzania pracowników za jednakową pracę lub za 

pracę o jednakowej wartości, określonej w art. 183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy; 

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

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

powiązanie ich podziału na poszczególne komórki organizacyjne z okresową oceną pracy tych 

komórek (w szczególności w zakresie realizacji założonych celów i zadań), dokumentowanie 

okoliczności uzasadniających ich przyznanie oraz przekazywanie informacji zwrotnej o przyznaniu 

nagród, w obecności innych osób zatrudnionych, tak aby każdy mógł poznać osiągnięcia 

nagradzanego; 

6) dostosowanie – w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. – regulaminu przyznawania nagród oraz 

regulaminu w sprawie funduszu premiowego dla pracowników KG PSP zatrudnionych na 

stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi, do aktualnych przepisów; 

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

zarządzania zasobami ludzkimi; 

8) dokonywanie opiniowania służbowego strażaków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

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

motywacyjnych. 

                                                           
117

 W badanej próbie stwierdzono dwa 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 2 w terminie do dnia 15 stycznia 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 – KG PSP 
Egz. Nr 2 – aa 
Sporządził/wykonał: Zespół kontrolerów MSW 


