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DKSiW-K-I-093-6/2014     

                                                                                                              Warszawa, dnia         grudnia 2014 r. 

  

 Egz. Nr ………… 

Pan 

Jarosław Wendt 

Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 

 

 

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 15 września  

2014 r. do dnia 3 października 2014 r.1 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Augustowie2, z siedzibą przy ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów. 

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 

kontrolerów 

 

Członek zespołu 

kontrolerów 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Błaszkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 107/2014 z dnia 10 

września 2014 r. 

Maciej Batóg, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 

MSW, na podstawie upoważnienia Nr 108/2014 z dnia 10 września  

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 15 września 2014 r. 

                                                           

1
 W tym w dniach 16-19 września 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej. 

2
 Zwanej dalej również KP PSP w Augustowie, Komendą Powiatową PSP w Augustowie 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 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie 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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Augustowie4 zajmował: bryg. Jarosław Wendt (powołany na stanowisko z dniem 15 kwietnia 2011 r.). 

Czynnościami kontrolnymi, w zakresie przedmiotowym niniejszej kontroli, objęto 11 strażaków5 

oraz 4 pracowników6 (tj. 1 pracownik należący do korpusu służby cywilnej - ksc i 3 pracowników spoza 

ksc), zatrudnionych w KP PSP w Augustowie. Przy doborze próby strażaków uwzględniono przede 

wszystkim tych, którzy w okresie objętym kontrolą zostali awansowani na wyższe stanowisko służbowe, 

mianowani na wyższy stopień służbowy, 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 zostały częściowo zaprezentowane 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 KP PSP w Augustowie. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych wykazały, że w Komendzie Powiatowej PSP  

w Augustowie funkcjonował system motywacyjny, obejmujący wszystkich zatrudnionych w tej jednostce. 

Składały się na niego zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe, których stosowanie - choć  

w ograniczonym zakresie, z uwagi na niewystarczające środki finansowe jakimi dysponowała Komenda - 

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, 

wprowadzone 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 narzędzi motywacyjnych wobec wszystkich grup zatrudnionych w jednostce, czy 

też brak wewnętrznych uregulowań z jasno określonymi i zdefiniowanymi kryteriami w tym zakresie, 

                                                           

4
 Zwanego dalej także Komendantem Powiatowym PSP w Augustowie, Komendantem. 

5
 Tj. 20% strażaków pełniących służbę w KP PSP w Augustowie na dzień 31 grudnia 2013 r. 

6
 Tj. 100% pracowników zatrudnionych w KP PSP w Augustowie na dzień 19 grudnia 2013 r., a nie - jak błędnie podała jednostka 

kontrolowana w piśmie z dnia 27 sierpnia 2014 r., znak: PO.095.3.2014 - na dzień 31 grudnia 2013 r. Jak ustalono, wówczas 
bowiem zatrudnionych było 3 pracowników. 
7
 Wśród tych, którzy wypełnili ankietę, strażacy stanowili ok. 94%, zaś pracownicy ok. 6%. Osoby z wyższym wykształceniem 

stanowiły ok. 61% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 36-45 lat (50% ankietowanych) oraz  
w wieku od 25-35 lat (ok. 36% ankietowanych). Biorąc pod uwagę ogólny staż pracy/służby - najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
ze stażem od 6-10 lat (ok. 50%). 
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mógł powodować, że system ten zarówno nie był w pełni przejrzysty, jak i w wystarczającym stopniu 

czytelny. Ponadto, co należy zauważyć, nie zawsze korzystano w Komendzie z ogólnie dostępnych 

rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). 

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

zawierały elementów dyskryminujących którąkolwiek z grup zatrudnionych w jednostce. Natomiast 

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 poniżej przedstawionych ocen cząstkowych. 

 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie, mimo nieprawidłowości, oceniono system 

motywacyjny w Komendzie Powiatowej PSP w Augustowie.  

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 tej jednostce osób. Istotne znaczenie dla 

skonstruowania skutecznego systemu motywacyjnego ma dobór i umiejętność zastosowania 

odpowiednich instrumentów motywacyjnych.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w KP PSP w Augustowie funkcjonował system motywacyjny 

uwzględniający specyfikę tej jednostki, obejmujący wszystkich w niej zatrudnionych. Ponadto, system ten 

zgodny był z celami zarządzania strategicznego Komendy8. 

Budowa systemu motywacyjnego w Komendzie to proces ciągły, realizowany w oparciu  

o corocznie dokonywane w jednostce analizy możliwości finansowych oraz prawnych Komendy. Na 

system ten składają się zarówno narzędzia motywowania, jak i czynniki wpływające na tę motywację. 

Przy stosowaniu narzędzi motywacyjnych opierano się wyłącznie o przepisy obowiązującego prawa. 

Wewnętrzne uregulowania zostały opracowane dopiero w trakcie trwania czynności kontrolnych. Należą 

do nich: Wytyczne w zakresie ustalania oraz podwyższania dodatku służbowego i określania dodatku 

motywacyjnego, Wytyczne w zakresie przyznawania nagród pieniężnych i rzeczowych dla strażaków, 

Wytyczne w zakresie rozdziału środków na nagrody dla strażaków zastępujących strażaków 

przebywających na zwolnieniach lekarskich, Wytyczne w zakresie obsadzania wybranych stanowisk 

kierowniczych w KP PSP w Augustowie, Wytyczne w zakresie przyznawania nagród członkom korpusu 

                                                           

8
 Cele strategiczne ujęte zostały w dokumentach pn. Kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu 

Ratowniczego (KSRG) na obszarze Powiatu Augustowskiego w roku 2013 oraz Kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej  
i Krajowego Systemu Ratowniczego (KSRG) na obszarze Powiatu Augustowskiego w roku 2014. Zgodnie z nimi na okres 2013-
2014 wyznaczone zostały do realizacji m.in. następujące działania: optymalizacja poziomu przygotowania specjalistycznego 
funkcjonariuszy, poprawa efektywności ilościowej szkolenia, w tym realizacja kształcenia jednoetapowego w zawodzie strażaka, 
podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeszkolenia zawodowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk 
oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, propagowanie sprawności fizycznej wśród strażaków, poprawa 
stanu bazy lokalowej oraz jej wyposażenia wg określonych standardów. 
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służby cywilnej oraz pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KP PSP 

w Augustowie9. 

W celu zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL),  

w KP PSP w Augustowie wprowadzono Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2013- 201610. 

Komendant wypełnił tym samym 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 

cywilnej11.  

W treści Programu ZZL m.in. wskazane zostały trzy priorytety (wraz z wyznaczonymi działaniami) 

do realizacji w 2013 r., tj. opracowanie i wdrożenie procedur w zakresie ZZL (przygotowanie regulaminów 

i opisanie procedur związanych z organizacją zarządzania zasobami ludzkimi, naborem do służby cywilnej, 

motywowaniem pracowników, rozwojem i szkoleniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy), 

zapewnienie efektywności i jakości wykonywania zadań przez pracowników w służbie cywilnej 

(wprowadzenie i doskonalenie mechanizmów rekrutacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób 

posiadających kwalifikacje, umożliwiające najlepszą realizację zadań na stanowisku oraz rozwijanie 

pożądanych kompetencji pracowników w oparciu o indywidualne programy rozwoju zawodowego  

i profile kompetencyjne), wzmocnienie etosu pracy w służbie cywilnej oraz zaangażowania pracowników 

w realizację zadań (upowszechnienie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz 

zasad etyki korpusu służby cywilnej i promowanie ich zastosowania w urzędzie, budowanie więzi 

pracownika z urzędem oraz rozbudzanie i podtrzymywanie zaangażowania w pracę poprzez stosowanie 

materialnych i niematerialnych narzędzi motywacyjnych). Jak ustalono, niektóre z ww. działań zostały 

zrealizowane w terminie późniejszym niż określony powyżej12, tj. 2013 r. Z kolei lata 2014-2016 

przeznaczone zostały na monitoring i ewaluację wdrożonych priorytetów.  

W KP PSP w Augustowie 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 dalszych punktach niniejszego dokumentu.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w KP PSP w Augustowie nie dokonywano badań, diagnozujących 

potrzeby i preferencje zatrudnionych w Komendzie pracowników i strażaków, w zakresie czynników 

najbardziej ich motywujących. Niemniej, jak poinformowała jednostka kontrolowana, już na etapie 

rekrutacji, a następnie zatrudniania, przeprowadzana była z pracownikami i strażakami rozmowa, mająca 

na celu określenie ich planów zawodowych. Ponadto, w zakresie potrzeb i preferencji poszczególnych 

strażaków, Komendant bądź bezpośredni przełożony  na bieżąco przeprowadzali z nimi indywidualne 

rozmowy. Uzyskana podczas tych rozmów wiedza dawała - zgodnie z wyjaśnieniami jednostki 

kontrolowanej - nie tylko ogólny pogląd na poziom zaspokojenia potrzeb strażaków. Ponadto, rozmowy 

te stwarzały okazję do zweryfikowania tych potrzeb stosownie do obowiązujących przepisów  

i możliwości finansowych jednostki, na które z kolei Komendant nie miał wpływu. W dalszych 

wyjaśnieniach zapewniono, że wszystkie spostrzeżenia brane były pod uwagę i na bieżąco weryfikowane. 

Nie przedstawiono jednak informacji o wynikach takiego działania.  

                                                           

9
 Dokumenty te zostały opracowane zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP. 

10
 Wprowadzony zarządzeniem nr 12/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

ustalenia programu zarządzania zasobami ludzkimi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, zwany 
dalej Programem ZZL. 
11

 Zwanego dalej zarządzeniem w sprawie standardów ZZL. 
12

 Dotyczy to procedur związanych z motywowaniem pracowników oraz rozwiązywaniem stosunku pracy. 
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Ustalono, że nie przeprowadzano także badań efektywności dotychczas stosowanych narzędzi 

motywacyjnych, co uznane zostało za nieprawidłowość. Niemniej, jak wynika z przekazanych przez 

jednostkę kontrolowaną wyjaśnień, w trakcie prowadzonych indywidualnych rozmów ze swoimi 

przełożonymi, strażacy i pracownicy niejednokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze stosowanych  

w Komendzie narzędzi motywacyjnych. Poprzez wykorzystywane motywatory czuli się  oni docenieni,  

a tym samym skuteczni w swoim działaniu.  

Powyższych wyjaśnień nie potwierdziły jednak wyniki anonimowej ankiety, przeprowadzonej 

przez zespół kontrolerów. Na pytanie o skuteczność istniejącego w KP PSP w Augustowie systemu 

motywacyjnego, odpowiedziało 38,9% respondentów, wśród których 14,3% wypowiedziało się 

pozytywnie w tym zakresie; 71,4% wskazywało, że system motywacyjny w Komendzie był nieskuteczny; 

dla 14,3% ankietowanych  kwestia ta była trudna do określenia.   

Przytoczone wyniki ankiet - rozbieżne z wyjaśnieniami Komendanta - świadczyć mogą  

o niedopasowaniu stosowanych w KP PSP w Augustowie narządzi motywacyjnych do oczekiwań 

strażaków i pracowników. Przyczyny tego można upatrywać m.in. w braku posiadania przez kierownika 

jednostki pełnej wiedzy na temat czynników najbardziej motywujących osoby zatrudnione w Komendzie, 

braku odpowiednich środków finansowych oraz braku wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad 

stosowania w Komendzie niektórych narzędzi motywacyjnych.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w KP PSP w Augustowie nie prowadzono analiz 

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

zatrudnionych w Komendzie. Powyższe uznane zostało za nieprawidłowość. Prowadzona była jedynie 

bieżąca analiza tych obszarów, która odbywała się - zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej - na 

odprawach służbowych kadry kierowniczej Komendy. 

Ustalono, że osoby zarządzające strażakami/pracownikami w Komendzie nie uczestniczyły  

w szkoleniach z zakresu technik i narzędzi motywowania. Niemniej, jak poinformowano w wyjaśnieniach, 

na naradach ze strażakami i pracownikami prowadzącymi zagadnienia organizacyjno-kadrowe oraz 

dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG), organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP  

w Białymstoku, poruszane były m.in. takie tematy, jak: szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

przyznawanie dodatków służbowych i motywacyjnych, przyznawanie odznaczeń, standardy ZZL w służbie 

cywilnej. Spotkania te miały na celu wymianę doświadczeń. Ponadto, niektóre z powyższych zagadnień 

poruszane były także na odprawach kierownictwa PSP województwa podlaskiego, w których uczestniczył 

Komendant Powiatowy PSP w Augustowie i jego zastępca. Na potwierdzenie powyższych wyjaśnień 

przedstawione zostały zespołowi kontrolerów programy ww. narad, zawierające ich zakres tematyczny.  

Ustalenia kontroli wykazały, że bezpośredni przełożeni mieli swobodę w zakresie 

wykorzystywanych narzędzi motywacyjnych. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy uczestniczyli 

np. w rozdziale nagród pieniężnych poprzez przedstawienie swojej propozycji wysokości nagrody dla 

każdego strażaka13, występowali z wnioskiem o przyznanie strażakowi konkretnego motywatora (tj. 

awans, zwiększenie dodatku służbowego, przyznanie dodatku motywacyjnego, wyróżnienie). Ponadto, 

mieli możliwość przedstawiania swojej opinii w zakresie kierowania strażaków na szkolenia oraz inne 

formy doskonalenia zawodowego.  

                                                           

13
 Odnośnie do pracowników, wysokości przyznawanych im nagród ustalał bezpośrednio Komendant. 
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Za dobrą praktykę przyjąć należy bieżące ocenianie przełożonych-strażaków w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi14. Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, ocena ta 

dokonywana była pod kątem umiejętności tworzenia zgranego, odpowiedzialnego zespołu (co z kolei 

przekładało się na bezpieczeństwo działań i efekty powierzonych zadań), osiągnięć i efektów pracy 

podległych strażaków. Ponadto, pod uwagę brane były umiejętności łagodzenia konfliktów  

i rozwiązywania sporów, jak również umiejętność utrzymania właściwej dyscypliny. Zespołowi 

kontrolerów nie przedstawiono jednak dokumentacji potwierdzającej te wyjaśnienia. Jak ustalono,  

w przypadku zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie oraz dowódcy JRG Komendy, ocena 

z zakresu zarządzania podległym zespołem, uwzględniana była także podczas ich opiniowania 

służbowego15. Miało to odzwierciedlenie w pkt VI opinii, tj. opisowej ocenie realizacji zadań służbowych  

i przygotowania zawodowego oraz posiadanych predyspozycji.  

Jak wynika z informacji przekazanych przez jednostkę kontrolowaną, w okresie objętym kontrolą 

nie odnotowano w Komendzie dużej fluktuacji pracowników i strażaków. Przypadki rezygnacji/odejścia 

wynikały z przesłanek określonych w przepisach prawa, bądź związane były ze sprawami osobistymi osób 

odchodzących16. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w trakcie czynności kontrolnych, w Komendzie 

Powiatowej PSP w Augustowie - zgodnie z zaleceniem Szefa Służby Cywilnej, zawartym w załączniku do 

zarządzenia w sprawie standardów ZZL - została wprowadzona17 procedura wywiadu wyjściowego  

i rozmowy derekrutacyjnej dla pracowników odchodzących z Komendy. Było to jednym z działań 

zaplanowanych w Programie ZZL. Zgodnie z założeniami, wdrożona procedura ma zapobiegać 

niepożądanej fluktuacji kadr oraz kształtować wizerunek KP PSP w Augustowie jako interesującego  

i wartościowego pracodawcy, zabiegającego o stabilność wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  

W KP PSP w Augustowie wprowadzono rozwiązania w obszarze motywowania, które miały służyć 

zatrzymaniu wykwalifikowanych i zaangażowanych strażaków i pracowników, podnoszeniu i rozwijaniu 

ich potencjału. Polegały one w szczególności na przyznawaniu dodatków motywacyjnych, awansowaniu 

na wyższe stanowisko służbowe oraz mianowaniu na wyższy stopień służbowy, umożliwianiu 

zatrudnionym w Komendzie podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, poprawianiu 

warunków socjalnych oraz standardów pracy/służby.   

Ponadto, ustalono, że w Komendzie stworzono narzędzia ułatwiające zarządzanie zasobami 

kadrowymi tej jednostki. Jednym z nich był system informatyczny, zawierający szczegółowe dane  

o strażaku i pracowniku, pozwalający na ocenę jego kwalifikacji i potrzeb. Sporządzana była także książka 

etatowa strażaków, pozwalająca na ciągły monitoring braków w zakresie ich przeszkolenia zawodowego  

i możliwości awansowania na wyższe stanowisko i stopień służbowy18. Ponadto, w trakcie trwania 

                                                           

14
 Jak ustalono, jedynie funkcjonariusze podlegali takiej ocenie, bowiem żaden z zatrudnionych w Komendzie pracowników nie 

zajmował stanowiska kierowniczego bądź koordynującego. 
15

 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. 
16

 W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 15 września 2014 r. ze służby w KP PSP w Augustowie odeszło 4 strażaków,  
z czego 1 w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, 1 w związku z podjęciem służby jako żołnierz zawodowy, 2 - 
przeniesieniem do innej jednostki (sprawy rodzinne). Ponadto, w badanym okresie odszedł z Komendy 1 pracownik  
w związku z wstąpieniem do służby w PSP w innej miejscowości. Natomiast przyjętych zostało 2 strażaków oraz 2 pracowników. 
Stan zatrudnienia w Komendzie na dzień 15 września 2014 r. wynosił: 51 funkcjonariuszy (bez Komendanta)  
i 4 pracowników.  
17

 Zarządzeniem nr 1/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
procedury wywiadu wyjściowego (exit interview) i rozmowy derekrutacyjnej dla pracowników odchodzących z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. 
18

 Ostatnia aktualizacja tego wykazu przeprowadzona była w miesiącu maju 2014 r. 
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czynności kontrolnych, w Komendzie zostały także opracowane Wytyczne w zakresie obsadzania 

wybranych stanowisk kierowniczych w Komendzie PSP w Augustowie.   

Przedstawione w badanym obszarze ustalenia i wskazane powyżej nieprawidłowości świadczą  

o tym, że w Komendzie nie korzystano w pełni z dostępnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami 

ludzkimi, za co odpowiedzialność ponosi Komendant Powiatowy PSP w Augustowie, który jako 

pracodawca i przełożony strażaków i pracowników był zobowiązany do właściwego zarządzania zasobami 

ludzkimi. U podstaw braku działań służących stworzeniu spójnego systemu motywacyjnego leżał brak 

wyraźnego i jednoznacznego określenia w przepisach prawa obowiązków w tym zakresie; przyczyną mógł 

być również brak odpowiedniego przeszkolenia kadry kierowniczej w obszarze ZZL, a co za tym idzie brak 

właściwej wiedzy osób zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie HR19. Skutkiem było 

niewykorzystywanie zasobów ludzkich w taki sposób, aby pracodawca osiągał możliwie największe 

korzyści ze zdolności, umiejętności i kwalifikacji zatrudnionych osób, a jednocześnie by te osoby 

uzyskiwały materialne i psychologiczne nagrody wynikające z ich pracy/służby.  

 

2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie, mimo nieprawidłowości, oceniono działania 

jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania płacowych narzędzi motywacyjnych w KP PSP  

w Augustowie.  

2.1. Kształtowanie uposażeń strażaków pełniących służbę w KP PSP w Augustowie. 

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 KP PSP w Augustowie z dodatków, których wysokość ma charakter uznaniowy, przyznawano 

bądź podwyższano strażakom - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej20 - 

dodatek służbowy i dodatek motywacyjny. Dopiero w trakcie czynności kontrolnych zostały opracowane 

w jednostce Wytyczne w zakresie ustalania oraz podwyższania dodatku służbowego i określania dodatku 

motywacyjnego dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.   

W okresie objętym kontrolą 3 funkcjonariuszom, z 11 objętych próbą, dokonano zmiany 

wysokości dodatku służbowego. Powyższe związane było z mianowaniem tych strażaków na wyższe 

stanowiska służbowe, które zakwalifikowane były do wyższych grup uposażenia zasadniczego21.  

                                                           

19
 Human resources (Zasoby ludzkie). 

20
 Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie uposażenia strażaków. 

21
 Tj. w jednym przypadku, mianowanie na stanowisko młodszego technika (stanowisko szeregowe, stopień etatowy st. str., 

wymagany staż służby - 1 rok, 2 grupa zaszeregowania); wcześniej - stażysta (stanowisko szeregowe, stopień etatowy st. str., 1 
grupa zaszeregowania). W drugim przypadku, mianowanie na stanowisko dyżurnego operacyjnego (stanowisko aspiranckie, 
stopień etatowy asp. sztab., wymagany staż służby - 6 lat, 8 grupa zaszeregowania); wcześniej - dyżurny stanowiska kierowania 
(stanowisko podoficerskie, stopień etatowy st. ogn., wymagany staż służby - 6 lat, 6 grupa zaszeregowania). W trzecim 
przypadku mianowanie na stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego (stanowisko podoficerskie, stopień etatowy st. 
ogn., wymagany staż służby - 5 lat, 7 grupa zaszeregowania); wcześniej - starszy ratownik kierowca (stanowisko podoficerskie, 
stopień etatowy st. ogn., wymagany staż służby - 5 lat, 4 grupa zaszeregowania). 
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W stosunku do jednego z nich zmiana polegała na podwyższeniu dodatku służbowego. Wzrost ww. 

dodatku był na poziomie odczuwalnym dla strażaka22. Natomiast dwóm pozostałym strażakom dodatek 

ten obniżono, co de facto oznaczało przyznanie go w nowej, niższej wysokości23. Z wyjaśnień uzyskanych 

od jednostki kontrolowanej wynika, że podwyższenie dodatku służbowego tym dwóm strażakom 

uniemożliwił brak środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na ten cel, jak również 

wysokość średniej płacy, ustalonej dla KP PSP w Augustowie24.  

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, zgodzić się należy, że Komendant może dysponować 

środkami finansowymi wyłącznie w ramach określonego budżetu. Niemniej jednak, przypadki te świadczą 

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 

nieprawidłowość, a odpowiedzialność za nią ponosi Komendant Powiatowy PSP w Augustowie.  

Stwierdzono 1 przypadek znaczącej różnicy w wysokości dodatków służbowych posiadanych 

przez dwóch strażaków realizujących podobne zadania25. Różnica ta wynikała jednak m.in. z ich 

doświadczenia i posiadanych kwalifikacji, a zatem była uzasadniona. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, od 2011 r.26 podejmowane były próby 

uporządkowania kwestii dodatków służbowych, tj. spowodowanie, aby ich wysokość była porównywalna 

w odniesieniu do strażaków wykonujących zadania służbowe na podobnych stanowiskach, biorąc przy 

tym również pod uwagę dyspozycyjność związaną z zajmowanym stanowiskiem i odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje służbowe. Jednak - jak poinformowano w dalszych wyjaśnieniach - ze względu na 

niezmienność od 2008 r. wysokości płac w sferze budżetowej, brak wolnych środków oraz ustaloną dla 

KP PSP w Augustowie wysokością średniej płacy, której nie można przekroczyć, wyrównanie istniejących 

dysproporcji było utrudnione.  

Ustalono, że 5 strażakom z badanej próby przyznane zostały - w okresie objętym kontrolą - 

dodatki motywacyjne do uposażenia. Dodatki te przyznawano w związku z wykonywaniem przez 

strażaków zadań służbowych, wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku, jak 

również za szczególną dbałość o powierzone mienie, bądź za zdobycie przeszkolenia specjalistycznego27, 

przyczyniającego się do skuteczniejszego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.  

Dodatki motywacyjne przyznawano jedno- bądź kilkakrotnie na okres 1-2 miesięcy. 

Okolicznościami uwzględnianymi przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego były czas i zakres 

                                                           

22
 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. 
23

 Jednemu strażakowi przyznano dodatek służbowy w wysokości niższej od poprzedniego o 41,30 zł, drugiemu w wysokości 
niższej od poprzedniego o 203 zł. 
24

 Dla KP PSP w Augustowie średnia płaca (ustalana przez KW PSP w Białymstoku) wynosiła w 2008 r. – 3 175 zł, od 2009 r. – 3 
535 zł, od 2013 r. – 3 835 zł, a od 2014 r. – 3 840,03 zł. 
25

 Różnica wysokości dodatków służbowych posiadanych przez strażaków zatrudnionych na stanowisku dyżurnego operacyjnego 
w Wydziale Operacyjnym Komendy wynosiła 388 zł. 
26

  Tj. po objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie przez Pana Jarosława Wendt. 
27

 Tj. wykraczającego poza wymagania określone w odrębnych przepisach dla zajmowanego przez tego strażaka stanowiska 
służbowego. 
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wykonywania zadań, za które dodatek ten mógł zostać przyznany. Wysokość ta nie przekraczała 

maksymalnie dopuszczalnej wysokości tego dodatku28 i wynosiła od 15,16% do 23,47% najniższego 

uposażenia, określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków29. 

Przyznawanie/podwyższanie dodatków do uposażenia nie było dokonywane w okresie 

prowadzenia wobec strażaka 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. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych przez zespół kontrolerów w KP PSP w Augustowie wynika, że 

wysokość uposażenia - w ocenie strażaków - nie w każdym przypadku miała charakter motywacyjny. 21% 

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

słabym; 49% uznało, że w stopniu średnim; 18% oceniło poziom uposażenia jako motywujący w stopniu 

dobrym, zaś 12% 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; 34% uznało je za raczej satysfakcjonujące; 28% za raczej 

niesatysfakcjonujące; 22% za zupełnie niesatysfakcjonujące, zaś 13% trudno było to określić. 

2.2. Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w KP PSP w Augustowie. 

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 sposób30.  

Ustalenia kontroli wykazały, że stanowisko członka korpusu służby cywilnej31 zostało poddane 

procesowi wartościowania. Wynik tego procesu nie miał jednak wpływu na wysokość wynagrodzenia 

pracownika, zajmującego to stanowisko. Powyższe wynikało ze struktury organizacyjnej KP PSP 

w Augustowie, w skład której wchodziło tylko jedno stanowisko pracy zaliczane do korpusu służby 

cywilnej oraz nieprzeprowadzenia - ze względu na brak stosownych regulacji prawnych - procesu 

wartościowania w stosunku do pozostałych stanowisk znajdujących się w strukturach jednostki. Tym 

samym, proces wartościowania, którego istotą jest ustalenie wartości danego stanowiska  

w strukturze organizacji, na podstawie określonych dla danego stanowiska wymagań i zakresu 

realizowanych zadań i porównanie z innymi stanowiskami, podlegającymi wartościowaniu,  

a następnie określenie siatki płac, nie mógł z opisanych wyżej powodów spełnić swojej funkcji.   

W konsekwencji, wynagrodzenie ww. pracownika zostało ustalone na podstawie rozporządzenia 

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 

                                                           

28
 Określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków. 

29
 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. 
30

 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
31

 KP PSP w Augustowie  dysponowała 1 etatem należącym do ksc. 
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przysługujących członkom korpusu służby cywilnej32, 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.  

W KP PSP w Augustowie stanowiska pracowników spoza ksc nie podlegały procesowi 

wartościowania, a wynagrodzenia na tych stanowiskach ustalane były na podstawie przepisów 

prawnych33, 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, nie odnotowano przypadków podwyższania pracownikom 

wynagrodzenia zasadniczego, ani przyznawania dodatków zadaniowych bądź specjalnych. Sytuacja taka 

nie miała nawet miejsca wówczas, gdy pracownikowi ksc przydzielone zostały nowe zadania34. Zgodnie  

z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, powyższe wynikało z braku posiadania przez Komendę 

odpowiednich środków finansowych.  

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 

pracy, nie było możliwe również ustalenie czy w KP PSP w Augustowie jest przestrzegana zasada 

jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości35. 

Podsumowując omawiany obszar, zaznaczyć należy, że Komendant Powiatowy PSP w Augustowie 

miał świadomość, że wysokość wynagrodzenia pracowników nie spełniała w dostatecznym stopniu 

swojej funkcji motywacyjnej. 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 i kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i strażakom 

zatrudnionym/pełniącym służbę w KP PSP w Augustowie. 

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 

                                                           

32
 Dz. U. Nr 211, poz. 1630, z późn. zm. 

33
 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) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
34

 Sytuacja ta związana była z odejściem pracownika spoza ksc z jednostki i przejęciem jego obowiązków służbowych.  
35

 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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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 Regulaminie Pracy i Służby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Augustowie36 wskazano37 przesłanki38 przyznawania nagrody pieniężnej. Zgodnie z ww. aktem 

pracownikowi mogła być przyznana nagroda pieniężna za: szczególnie staranne wykonywanie przez 

niego obowiązków, wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy 

oraz właściwą postawę zawodową. Natomiast funkcjonariuszowi - za wzorowe wykonywanie 

obowiązków służbowych.  

W tym miejscu dodać należy, że w trakcie trwania czynności kontrolnych zostały opracowane  

w omawianym obszarze dodatkowe wewnętrzne uregulowania, tj. Wytyczne w zakresie przyznawania 

nagród pieniężnych i rzeczowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Augustowie oraz Wytyczne w zakresie przyznawania nagród członkom korpusu służby cywilnej oraz 

pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w KP PSP w Augustowie.  

Nagrody pieniężne 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 Pożarnej39 - odnośnie do strażaków, na podstawie ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej40 - odnośnie do pracowników ksc, oraz na podstawie 

rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc - wobec pracowników 

nienależących do ksc.  

Jak ustalono, czynnikami decydującymi o wysokości nagrody dla strażaka były: szczególne 

osiągnięcia w służbie, pełnienie funkcji kierowniczych (w tym pełniony nadzór), wyniki w szkoleniu 

doskonalącym oraz dyspozycyjność. Odnośnie zaś do pracowników: zakres przydzielonych im zadań, 

zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, postawa etyczno-moralna, umiejętność organizacji pracy, 

efektywność, jakość pracy, absencja chorobowa oraz wymiar czasu pracy.   

W oparciu o badaną próbę ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarówno pracownikom, jak 

i strażakom przyznawane były przez Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie nagrody pieniężne. 

Ich wysokość wynosiła: dla pracowników ksc od 600 zł do 2 000 zł, dla pracowników spoza ksc od  100 zł 

do 1 000 zł, dla funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy od 300 zł do 550 zł; dla 

strażaków z Wydziału Operacyjnego od 550 zł do 900 zł, dla strażaków z pozostałych komórek 

organizacyjnych Komendy objętych próbą41 od 900 zł do 1 500 zł. 

Z dokonanej analizy otrzymanych dokumentów związanych z przyznawaniem nagród pieniężnych 

strażakom i pracownikom wynikało jednak, że nagrody te miały charakter powszechny, czyli przyznawane 

były wszystkim strażakom/pracownikom w danym okresie, z wyjątkiem tych, którzy przebywali na 

długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz wobec których wymierzona była kara upomnienia.  

                                                           

36
 Wprowadzonym zarządzeniem nr 1/2007 Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie z dnia 14 lutego 2007 r., zwanym 

dalej Regulaminem pracy i służby Komendy. 
37

 Dział X Nagrody i wyróżnienia. 
38

 Wspólne także dla wyróżnień. 
39

 Dz. U. Nr 234, poz. 1725. 
40

 Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm. 
41

 Tj. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, Wydział Kwatermistrzowski, Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów. 
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Mając na uwadze powyższe, tj. regularność przyznawania nagród w KP PSP w Augustowie, 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 dodatkową gratyfikację za dobrze 

wykonaną przez siebie pracę.  

Omawiane powyżej nagrody przyznawane były z okazji Dnia Strażaka oraz Święta Niepodległości. 

Pracownicy zatrudnieni w Komendzie dodatkowo nagrodzeni zostali w miesiącu wrześniu 2013 r., 

grudniu 2013 r. (wyłącznie spoza ksc) oraz lutym 2014 r. Uzasadnieniem decyzji  o przyznaniu tych 

nagród było: wzorowe wykonywanie zadań służbowych na zajmowanych stanowiskach, zaangażowanie, 

nienaganna postawa w pracy zawodowej.  

Ustalenia kontroli wykazały również przypadki przyznawania strażakom nagród, np. za realizację 

przez nich - w sposób wyróżniający - zadań na powierzonym stanowisku, bądź za wzorowe wykonywanie 

zadań służbowych w ciężkich warunkach atmosferycznych czy też udział w turniejach sportowych42. 

W ww. przypadkach strażakowi wręczano decyzję personalną o przyznaniu takiej nagrody, zaś 

drugi egzemplarz decyzji dołączano do akt osobowych. W pozostałych, zgodnie z wyjaśnieniami jednostki 

kontrolowanej, decyzja o przyznaniu nagród strażakom wraz z uzasadnieniem każdorazowo 

przekazywana była dowódcy JRG, który następnie informował o fakcie przyznania nagrody podległych 

strażaków. Pozostałym pracownikom i strażakom informację o nagrodach przekazywał na odprawach 

służbowych Komendant.  

Jak wynika z przeprowadzonej w Komendzie anonimowej ankiety, 46%43 ankietowanych 

stwierdziło, że przesłanki przyznania nagród były im przedstawiane, 40%44 odpowiedziało w tym zakresie 

negatywnie, zaś 14% wskazało, że trudno powiedzieć.  

W Komendzie przyjęto zasadę, że z okazji Dnia Strażaka nagradzani byli wszyscy funkcjonariusze. 

Wówczas, na ten cel przeznaczano ok. 60% z ogólnej puli środków na nagrody  

i zapomogi, przy czym 15% z tej puli pozostawało w dyspozycji Komendanta, 52% do podziału przez 

dowódcę JRG (pomiędzy podległych funkcjonariuszy) oraz 33% przez zastępcę Komendanta (pomiędzy 

strażaków zatrudnionych w pozostałych komórkach organizacyjnych Komendy). Pozostała kwota z limitu 

na nagrody pieniężne (ok. 40%) przeznaczana była na nagrody z okazji Święta Niepodległości i na 

zapomogi z zastrzeżeniem, że nagrodzeni zostaną wówczas tylko ci funkcjonariusze, którzy wzorowo 

wykonywali obowiązki służbowe na zajmowanych stanowiskach. Dodać należy, że w celu ustalenia  zasad 

rozdziału środków na nagrody pieniężne dla strażaków, corocznie odbywały się w jednostce spotkania 

przedstawicieli KP PSP w Augustowie i związków zawodowych działających przy tej Komendzie45.  

Z każdego z tych spotkań sporządzane były protokoły dokumentujące wspólne uzgodnienia. 

Jak wyjaśniono, przy podziale nagród pieniężnych46, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

Komendy korzystał z opinii dowódców zmian. Z kolei zastępca Komendanta, rozdzielając środki pieniężne 

na nagrody pomiędzy strażaków zatrudnionych w pozostałych komórkach organizacyjnych Komendy, 

zasięgał opinii naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy. Propozycje wysokości nagród, tj. od 

                                                           

42
 Spośród objętych próbą strażaków, nagrody tego rodzaju otrzymało 4 funkcjonariuszy (w tym 1 z nich dwukrotnie). Ich 

wysokość wynosiła od 200 zł do 649 zł. 
43

 Tj. 17% odpowiedziało tak, 29% - raczej tak. 
44

 Tj. 17% odpowiedziało nie, 23% - raczej nie. 
45

 W okresie objętym kontrolą miało to miejsce w dniu 10 maja 2013 r. oraz w dniu 6 maja 2014 r. 
46

 Dotyczy nagród przyznawanych na Dzień Strażaka i Święto Niepodległości. 
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dowódcy JRG i zastępcy Komendanta, przedstawiane były następnie Komendantowi, który podejmował 

ostateczną decyzję, co do wysokości nagród dla wszystkich osób zatrudnionych w Komendzie. W tym 

miejscu dodać należy, że Komendant - w ramach środków pieniężnych pozostawionych do jego 

dyspozycji - miał możliwość podwyższania wysokości tych nagród wybranym przez siebie strażakom. 

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, było to wyrazem jego uznania i podziękowania 

konkretnemu strażakowi za wykazaną postawę w służbie, jakość realizacji zadań służbowych przez 

strażaka (również tych wykraczających poza zakres obowiązków), osiągnięcia w zawodach sportowych, 

odwagę i umiejętności wykazane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  

Z przeprowadzonej przez zespół kontrolerów anonimowej ankiety wynika, że 32%47 

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

przełożonych; 46%48 udzieliło negatywnej odpowiedzi w tym zakresie; 23% wskazało, że trudno 

powiedzieć. 

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 dokonywano 

przesunięć pomiędzy poszczególnymi funduszami nagród, tj. funduszem dla strażaków oraz dla 

pracowników. 

Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w KP PSP w Augustowie nie został 

utworzony fundusz premiowy, o którym mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników spoza ksc. Tym samym nie wprowadzono - na rzecz pracowników nienależących do ksc - 

dodatkowego świadczenia jakim jest premia. Przyczyną powyższego - jak wyjaśniła jednostka 

kontrolowana - była niewielka liczba zatrudnionych ww. pracowników (tj. 2 etaty, na których zatrudnione 

były 3 osoby), jak również ograniczenia finansowe jednostki. Zapewniono jednocześnie, że w przypadku 

zwiększenia środków na płace, fundusz premiowy zostanie utworzony. W tym miejscu zauważyć jednak 

należy, że premia nie stanowi obligatoryjnego składnika wynagrodzenia. Przepisy prawa nie zobowiązują 

pracodawcy do przyznawania tego rodzaju świadczenia. Wprowadzenie go powinno mieć miejsce 

wówczas, gdy pracodawca zbada, że będzie ono miało charakter motywujący dla zatrudnianych 

pracowników.  

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

w Augustowie. 

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.   

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.  

                                                           

47
 Tj. 9% ankietowanych odpowiedziało tak, 23% - raczej tak. 

48
 Tj. 20% ankietowanych odpowiedziało nie, 26% - raczej nie. 
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Ustalenia kontroli wykazały, że w KP PSP w Augustowie dla żadnej z grup zatrudnionych w tej 

jednostce nie skonstruowano systemu awansowania z jasno określonymi zasadami. Kryteria 

awansowania strażaków i pracowników oparte były o obowiązujące w tym zakresie przepisy49. Wobec 

powyższego, stanowisko służbowe dostępne było dla każdego strażaka i pracownika zatrudnionego  

w Komendzie, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych przez ustawodawcę. 

Ograniczenia w tym zakresie mogły jedynie wynikać ze struktury organizacyjnej jednostki, określonej  

w Regulaminie Organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie50, jak  

i z możliwości finansowych jednostki. Ponadto, przy awansowaniu strażaków brana była pod uwagę 

opinia służbowa.   

W kontrolowanym okresie 5 z 11 strażaków, objętych próbą, zostało mianowanych na wyższe 

stanowiska służbowe. Mianowani strażacy spełniali określone w przepisach prawa51 wymagania 

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

Uzasadnieniem decyzji o ich awansowaniu były m.in.: zaangażowanie, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie 

przy realizacji zadań służbowych, pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i wydanie przez 

bezpośredniego przełożonego pozytywnej opinii służbowej, kreatywność, profesjonalizm. 

W okresie objętym kontrolą 8 z 11 strażaków - po spełnieniu przez nich wymogów formalnych, 

określonych w przepisach prawa52 - zostało mianowanych na wyższy stopień służbowy.  

O awansowaniu decydowały czynniki związane zarówno z wykonywaną pracą i jej oceną, jak i ze 

szczególnymi zasługami i osiągnięciami danego strażaka, udziałem lub kierowaniem konkretnymi akcjami 

ratowniczo-gaśniczymi. Jak ustalono, mianowania strażaków nastąpiły na kolejny wyższy stopień  

z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa53.  

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

jak i na wyższy stopień, poprzedzone było aktualną opinią służbową, co z kolei zgodne było z przepisami 

prawa w tym zakresie54.  

W okresie objętym kontrolą nie awansowano pracowników zatrudnionych w Komendzie. 

Spowodowane to było - jak wyjaśniła jednostka kontrolowana - brakiem środków finansowych, jak 

również określoną strukturą jednostki.     

W KP PSP w Augustowie w celu diagnozowania potencjału i aspiracji pracownika ksc 

zatrudnionego w jednostce, jak również wspierania go w planowaniu jego dalszego rozwoju, 

                                                           

49
 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. 
50

 Wprowadzonym decyzją nr 23/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, zatwierdzonym zarządzeniem nr 
3/2013 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Augustowie; zwanym dalej Regulaminem organizacyjnym Komendy. 
51

 Tj. przepisy ustawy o PSP oraz przepisy rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w PSP. 
52

 Tj. przepisy ustawy o PSP. 
53

 Tj. przepisów rozdziału 6 ustawy o PSP. 
54

 Tj. przepisami rozporządzenia 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.). 
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wprowadzono Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ)55. Zasady jego opracowania określone 

zostały w zarządzeniu nr 6/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Augustowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad opracowania Indywidualnego 

Programu Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Tym samym Komendant wypełnił obowiązek, 

wynikający z załącznika do zarządzenia w sprawie standardów ZZL. Nie dotrzymał jednak określonego  

w standardach terminu na jego realizację, bowiem określenie formuły oraz zasad opracowania i realizacji 

IPRZ w urzędzie miało nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie standardów, tj. w grudniu 

2012 r. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Komendant Powiatowy PSP  

w Augustowie, który - jako kierownik jednostki - zobligowany był do sporządzenia omawianego 

dokumentu, w wyznaczonym przez Szefa Służby Cywilnej terminie. Jako przyczynę wskazano 

niedopatrzenie pracownika odpowiedzialnego za ww. zakres. Skutkiem powyższego był brak ustalenia 

pracownikowi ksc IPRZ, bezpośrednio po dokonaniu w 2013 r. oceny okresowej, a co się z tym wiąże brak 

zdiagnozowania potencjału i aspiracji pracownika. Następna ocena okresowa wypada w 2015 r., wówczas 

- zgodnie z przyjętymi w Komendzie zasadami - zostanie sporządzony dla niego IPRZ.  

W przypadku strażaków, 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 PSP56. Przełożony strażaka wskazywał wówczas propozycje podwyższenia lub 

uzupełnienia kwalifikacji oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju zawodowego strażaka (tj. w pkt 

VII opinii). Ponadto, formułując wnioski końcowe dotyczące opiniowanego, określał czy danego strażaka: 

awansować na wyższe stanowisko służbowe, pozostawić na zajmowanym stanowisku, wystąpić  

z wnioskiem o nadanie mu kolejnego stopnia służbowego. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 29%57 ankietowanych uznało, iż KP PSP  

w Augustowie istniała możliwość awansowania na wyższe stanowisko; 45%58 wypowiedziało się w tej 

kwestii negatywnie; 26% - wskazało, że trudno powiedzieć. Z kolei na pytanie, czy w Komendzie 

obowiązują jasne i sprawiedliwe kryteria awansu: 18% respondentów uznało, że tak, 17% - raczej tak, zaś 

27%59 ankietowanych negatywnie oceniło tę kwestię, a 44% - wskazało, że trudno powiedzieć. 

Ankietowani, jako czynniki sprzyjające awansowaniu, wymieniali: kwalifikacje, doświadczenie, 

zdyscyplinowanie, wykształcenie, pracowitość, ocena przełożonego. 

 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych w KP PSP w Augustowie. 

Motywatory pozapłacowe dają większe pole do działania niż omawiane powyżej motywatory 

płacowe. Wymagają jednak znacznego zaangażowania od przełożonych i bardziej zindywidualizowanego 

podejścia do pracownika. Tego typu narzędzia motywacyjne mogą trwale zwiększyć lojalność pracownika 

                                                           

55
 Rozwiązanie takie, tj. IPRZ nie został wypracowany dla pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej zatrudnionych 

w Komendzie. 
56

 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. 
57

 Tj. 23% ankietowanych odpowiedziało tak, 6% - raczej tak. 
58

 Tj. 11% ankietowanych odpowiedziało nie, 34% - raczej nie. 
59

 Tj. 18% ankietowanych odpowiedziało nie, 9% - raczej nie. 
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i emocjonalnie zaangażować go w realizację celów 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 KP PSP w Augustowie oceniono 

pozytywnie. 

W Regulaminie pracy i służby Komendy, w dziale Nagrody i wyróżnienia określone zostały 

następujące motywatory pozapłacowe, które mogą być przyznane osobom zatrudnionym  

w Komendzie, tj. pracownikom - list pochwalny, przedstawienie do odznaczenia; strażakom - pochwała, 

krótkoterminowy, płatny, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie, 

przedterminowe nadanie wyższego stopnia, odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, 

przedstawienie do orderu lub odznaczenia. Jako przesłanki otrzymania ww. wyróżnień dla pracowników 

wskazano60: szczególnie staranne wykonywanie obowiązków przez pracownika, wybitne osiągnięcia  

w pracy zawodowej, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz właściwą postawę zawodową. 

Natomiast dla funkcjonariuszy, za kryterium przyjęto wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. 

Dodatkowo, odnośnie do zasad przyznawania wyróżnień oraz nadawania odznaki, w treści ww. 

regulaminu odwołano się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, normujących ten obszar. 

Zauważyć jednak należy, że od dnia wejścia w życie tego dokumentu, tj. 14 lutego 2007 r. przepisy prawa 

w omawianym zakresie uległy zmianie61.  

Dodatkowo w Komendzie wykorzystywano także takie motywatory pozapłacowe, jak: kierowanie 

na szkolenia, kursy i inne formy dokształcania, wręczanie dyplomów, organizowanie spotkań 

okazjonalnych (np. Dzień Strażaka), dofinansowanie karnetu wstępu na basen, wynajem sali 

gimnastycznej, udostępnianie urządzeń sportowych i rekreacyjnych (siłowni) znajdujących się na terenie 

Komendy, telefon służbowy, zapewnienie dobrych warunków pracy i warunków socjalnych, 

podziękowania.  

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

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

odpowiadali62: 45% - szkolenia, 16%  - imprezy okolicznościowe i specjalne organizowane dla wszystkich 

zatrudnionych w KP PSP w Augustowie, 13% - karnety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych lub 

dofinansowanie do ww. usług, 13% - telefon służbowy, 6% - dofinansowanie nauki, 3% - dodatkowa 

bezpłatna opieka medyczna. Natomiast 47% ankietowanych uznało, że pracodawca nie oferuje żadnych 

świadczeń pozapłacowych materialnych, z których mogliby korzystać. 

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że w okresie objętym kontrolą 1 strażakowi 

przyznano Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 5 strażakom - medal Za zasługi dla pożarnictwa63,  

1 strażakowi wręczono dyplom Komendanta Głównego PSP, 1 strażak wskazany został do odznaki 

brązowej Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Uzasadnieniem do przyznania powyższych wyróżnień 

było: zaangażowanie strażaków w realizację zadań służbowych, osiągane wyniki, wzorowe i sumienne 

                                                           

60
 Takie same jak w przypadku nagród pieniężnych. 

61
 Tj. na dzień rozpoczęcia kontroli obowiązywały przepisy rozporządzenia MSWiA z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 123) oraz 
rozporządzenia MSWiA z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. Nr 207, poz. 1305, z późn. zm.). 
62

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną zaproponowaną odpowiedź. 
63

 1 strażak otrzymał złoty medal, 1 - srebrny medal, 3 - brązowy medal. 
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wykonywanie obowiązków służbowych, kreatywność, wyróżniająca się działalność na rzecz ochrony 

przeciwpożarowej. 

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w Komendzie przyjęta została praktyka wręczania na uroczystym 

apelu strażakom, odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne dyplomów uznania i nagród rzeczowych 

(statuetka strażaka), jako podziękowania za dotychczasową służbę. Strażacy, którzy byli przenoszeni do 

pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, bądź strażacy i pracownicy zwalniający się na własną 

prośbę ze służby/pracy również otrzymywali dyplomy uznania, które Komendant wręczał osobiście  

w obecności ich przełożonych, dziękując za dotychczasową służbę/pracę64.   

Komendant Powiatowy PSP w Augustowie kierował strażaków i pracowników na kursy  

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

i obowiązków służbowych.  

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, potrzeby szkoleniowe osób zatrudnionych  

w Komendzie rozpoznawane były na bieżąco, w komórce kadrowej - w zakresie kwalifikacji zawodowych 

pracowników i strażaków oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy - w zakresie pozostałego 

przeszkolenia zawodowego strażaków. Następnie - w formie obowiązujących sprawozdań miesięcznych  

i kwartalnych - przesyłane były do jednostki nadrzędnej, tj. Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. 

Komenda ta, informując o planowanych szkoleniach, wyznaczała liczbę miejsc dla każdej z podległych 

sobie Komend wraz z określeniem kryteriów wyboru kandydata. Zgodnie z nimi należało kierować się 

przede wszystkim: spełnieniem przez strażaka wymagań określonych w przepisach, dotyczących 

odpowiedniego przeszkolenia zawodowego i stażu służby, z zaznaczeniem, że w pierwszej kolejności 

wskazywany powinien być kandydat z najdłuższym stażem, a w przypadku odstąpienia od tego kryterium 

należało wybór szczegółowo uzasadnić. Ponadto, przeszkolenie strażaka musiało być związane  

z potrzebami w zakresie zajmowanego przez niego stanowiska i charakterem wykonywanych zadań. Nie 

mogła być to też osoba, która w najbliższym czasie planowała odejść ze służby. 

Potrzeby szkoleniowe strażaków i pracowników rozpoznawane były także przez kierowników 

poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy. Badali oni potrzeby szkoleniowe pod kątem 

ważności szkoleń i wielkości posiadanych przez Komendę środków finansowych na szkolenia. 

W pierwszej jednak kolejności na szkolenia wysyłane były osoby, które musiały odbyć przeszkolenie  

w zakresie kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na zajmowanym stanowisku.  

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 szkolenia wynikające z przepisów prawa. 

Ponadto, w kontrolowanym okresie stwierdzono przypadki  przyznawania 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 - 58%65 

                                                           

64
 W okresie objętym kontrolą wręczono 4 dyplomy uznania i 1 statuetkę. 

65
 Tj. 50% ankietowanych odpowiedziało tak, 8% - raczej tak.  
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ankietowanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi w tym zakresie. Z kolei 47%66 respondentów uznało, że 

w KP PSP w Augustowie popiera się inicjatywy pracowników/strażaków dotyczące szkolenia  

i rozwoju. 60%67 ankietowanych było zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawcę są adekwatne do 

potrzeb strażaka/pracownika. Natomiast 74%68 respondentów uznało szkolenia jako skuteczne narzędzie 

motywacyjne.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w Komendzie wprowadzono rozwiązania umożliwiające 

zatrudnionym osobom godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym. Do 

rozwiązań tych należały: dostosowanie miesięcznych harmonogramów służby (w tym dyżurów 

domowych) do potrzeb osobistych i rodzinnych, możliwość kształtowania w pewnym zakresie potrzeb 

urlopowych, możliwość zamiany dyżurów pomiędzy strażakami w nagłych przypadkach, możliwość 

dostosowania godzin przyjścia i wyjścia do pracy w związku z potrzebą odprowadzania/odbioru dziecka  

z przedszkola, umożliwienie okolicznościowego skrócenia czasu pracy w okresach świątecznych.  

W wyjaśnieniach w tym zakresie dodatkowo wskazano na przypadki udzielania przez Komendanta 

Powiatowego PSP w Augustowie zgody na podjęcie przez strażaka dodatkowego zajęcia zarobkowego 

poza służbą69.  

Jako wartościowe i istotne zostały ocenione podejmowane w Komendzie działania zmierzające 

do zapewnienia właściwej atmosfery w pracy, sprawnej komunikacji w zespole, oczekiwanych warunków 

pracy, a także działania polegające na okazywaniu uznania i aprobaty dla czynności wykonywanych przez 

podległych strażaków i pracowników70.  

 

4.    Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1)  rozważenie możliwości poszerzenia katalogu wykorzystywanych przez KP PSP w Augustowie 

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

prywatnym i publicznym; 

2)  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; 

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

aby stanowiły czynnik motywujący do lepszej pracy; 

4)  wzmocnienie funkcji motywacyjnej nagród pieniężnych poprzez m.in. różnicowanie ich 

wysokości; 

                                                           

66
 Tj. 36% ankietowanych odpowiedziało tak, 11% - raczej tak. 

67
 Tj. 34% ankietowanych odpowiedziało tak, 26% - raczej tak. 

68
 Tj. 57% ankietowanych odpowiedziało tak, 17% - raczej tak. 

69
 Zgodnie z podaną przez jednostkę kontrolowaną informacją w 2013 r. odnotowano 18 przypadków wydania zgody na 

dodatkowe zarobkowanie, w 2014 r. - 19 przypadków. 
70

 Ankietowani na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych o charakterze niematerialnym - wyliczonych w tym pytaniu - 
mogli korzystać w Komendzie wskazywali: przyjazną atmosferę w pracy - 39%, okazywanie uznania i aprobaty przez 
przełożonego - 34%, sprawną komunikację w zespole - 29%, zapewnienie oczekiwanych warunków pracy - 25%, przejrzyste 
kryteria awansu - 11%. 
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5)  wprowadzenie rozwiązań, które dostarczą wiedzy na temat efektywności stosowanych narzędzi 

motywacyjnych; 

6) dokonanie - do dnia 31 stycznia 2015  r. - aktualizacji zapisów dotyczących przywołanych  

w Regulaminie pracy i służby Komendy Powiatowej PSP w Augustowie, dział Nagrody  

i wyróżnienia aktów prawnych. 

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

w terminie do dnia 15 lutego 2015 r., informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków 

lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egz.: 

Egz. Nr 1 - KP PSP w Augustowie 

Egz. Nr 2 - aa 

 


