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DKSiW-K-I-092-3-1/2015      Warszawa, dnia         stycznia 2015 r. 

 

   Egz. Nr ………… 

 

 

 

Komendant Miejski Państwowej 

Straży Pożarnej w Kielcach 

Pan st. bryg. Krzysztof Janicki 

 

 

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 22 września 2014 r. - 17 października 2014 r.,  

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach1 z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 

81/83 w Kielcach. 

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 109/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 

Paulina Jaworska-Starościak, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg  

i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia Nr 110/2014 z dnia 16 

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 22 września 2014 r. 

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

Miejskiej PSP w Kielcach odpowiadał potrzebom strażaków i pracowników oraz wpływał na 

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

                                                           
1
 Zwanej dalej również KM PSP w Kielcach, Komendą Miejską PSP w Kielcach lub Komendą.  

2
 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 - zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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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 Miejskiej PSP w Kielcach, 

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 Miejskiej PSP w Kielcach. 

Wyniki przeprowadzonych czynności kontrolnych pozwoliły na stwierdzenie, że funkcjonujący 

w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach system motywacyjny obejmował wszystkich zatrudnionych,  

a także był powiązany z celem i misją urzędu. Ustalenia kontroli wykazały, że Komendant Miejski PSP 

w Kielcach stosował - w ramach posiadanych środków finansowych - narzędzia płacowe  

i pozapłacowe w celu zwiększenia efektywności i skuteczności pracy podległych mu osób. Przyjęte 

rozwiązania nie zawierały elementów dyskryminujących którąkolwiek z grup zatrudnionych  

w urzędzie. Stwierdzone dysproporcje w stosowaniu narzędzi motywacyjnych odnośnie do 

pracowników i strażaków, tj. awansowanie, kształtowanie wynagrodzenia, wynikały jedynie  

z aspektów finansowych oraz struktury organizacyjnej, na które kierownik jednostki kontrolowanej 

nie miał wpływu.  

Ponadto, przyjęte rozwiązania w obszarze motywowania osób zatrudnionych w Komendzie 

mogły służyć zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych osób, podnoszeniu i rozwijaniu ich 

potencjału, nagradzaniu za wyniki i osiągnięcia oraz zapewnieniu wszystkim zatrudnionym równych 

szans. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały uwzględnione przy 

formułowaniu oceny ogólnej oraz poniżej przedstawionych ocen cząstkowych. 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono system 

motywacyjny funkcjonujący w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.  

Motywowanie osób zatrudnionych jest jednym z kluczowych elementów zarządzania 

zasobami ludzkimi. Odpowiednio wypracowany system motywacji powinien stanowić zbiór narzędzi 

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

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

Istotne znaczenie dla budowy skutecznego systemu motywacyjnego ma dobór odpowiednich 

instrumentów motywacyjnych.  

                                                           
3
 Wśród ankietowanych, którzy wypełnili ankietę strażacy stanowili 96%, zaś pracownicy 4%. Osoby z wyższym 

wykształceniem stanowiły 58% ankietowanych. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-35 lat (56% 
ankietowanych) oraz w wieku 36-45 lat (33% ankietowanych). Biorąc pod uwagę ogólny staż pracy/służby najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby ze stażem: 6-10 lat (33% ankietowanych), 11-15 lat (29% ankietowanych) oraz 0-5 (16% 
ankietowanych). 
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Ustalenia kontroli wykazały, że w KM PSP w Kielcach zbudowano system motywacyjny, 

zgodny z celami i kierunkami działania przyjętymi w urzędzie4, odpowiadający specyfice pracy  

w Komendzie, strukturze oraz kulturze organizacyjnej formacji5. Rodzaj i zakres stosowanych narzędzi 

motywacyjnych uwzględniały stan zatrudnienia, w tym charakter zatrudnienia, tj. podział na trzy 

grupy zatrudnionych, a także posiadane przez KM PSP w Kielcach środki finansowe przeznaczone na 

realizację celów związanych z motywowaniem.  

Podejście do motywowania nie było dostatecznie kompleksowe i systemowe, o czym 

świadczy fakt, że nie dla każdej z grup zatrudnionych w urzędzie opracowano przejrzyste zasady  

i kryteria stosowania wybranych narzędzi motywacyjnych, nieokreślonych w innych - nadrzędnych  

w stosunku do regulacji wewnętrznych - aktach prawa. Ponadto, ograniczenia wynikające z braku 

możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych nie pozwalały kierownictwu Komendy na 

stosowanie wobec pracowników zatrudnionych w KM PSP w Kielcach wszystkich dostępnych narzędzi 

motywacyjnych6. Kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że podejmie działania zmierzające do 

poprawy sytuacji pracowników zatrudnionych w urzędzie i wystąpi do KW PSP w Kielcach  

z propozycją przyznania środków pieniężnych na wynagrodzenia oraz premie regulaminowe dla 

pracowników7. 

Ustalono, że działania podejmowane przez Komendanta Miejskiego KM PSP w Kielcach  

w zakresie prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, w tym motywowania osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w urzędzie miały charakter ciągły. Zadania dotyczące ww. systemu - 

na stałe ujęte w programach działalności Komendy - realizowano na bieżąco, z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb i możliwości urzędu. 

W KM PSP w Kielcach nie przeprowadzano badań nad efektywnością dotychczas 

stosowanych narzędzi motywacyjnych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przełożeni posiadali 

wiedzę o skuteczności tylko dwóch motywatorów, tj. awansowania strażaków na wyższe stanowisko 

służbowe oraz podwyższenia uposażenia8. Natomiast badanie potrzeb i preferencji -  

w odniesieniu do pracowników ksc - odbywało się podczas ich oceniania okresowego9 oraz stanowiło 

jeden z etapów ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego. W odniesieniu do 

                                                           
4
 Cele i kierunki działania urzędu zostały przedstawione w Programie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kielcach na 2013 rok oraz Programie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
na 2014 rok - zwane dalej programami działalności Komendy. Zadania zaplanowane do realizacji w ww. dokumentach 
dotyczyły prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej, tj. prowadzenia bieżącej analizy w zakresie struktury zatrudnienia  
w KM PSP w Kielcach, podejmowania działań zapewniających optymalny stan jakościowy i ilościowy kadry w KM PSP  
w Kielcach (m.in.: zatrudnianie pracowników, przyjmowanie do służby strażaków, kierowanie strażaków do szkół 
pożarniczych), prowadzenia racjonalnej polityki w zakresie awansów, odznaczeń i wyróżnień, przygotowywania 
dokumentacji kadrowej dotyczącej zmian stanowiska, dodatków służbowych, opracowywania opinii służbowych w związku  
z awansami na wyższe stopnie służbowe.  
5
 Wartości wpisane w kulturę organizacyjną formacji wynikające z roty ślubowania, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o PSP. 
6
 Powyższe zostało szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu. 

7
 Ponadto, w trakcie trwania kontroli opracowano regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

pomocniczych, robotniczych i obsługi – wprowadzony decyzją Nr 335/2014 Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach z dnia 
20 października 2014 r., która weszła w życie z dniem podpisania. 
8
 Zespołowi kontrolerów przedstawiono notatkę sporządzoną przez kierownika komórki organizacyjnej KM PSP  

w Kielcach, dotyczącą zwiększenia efektywności i skuteczności w wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza, który  
w okresie objętym kontrolą został awansowany na wyższe stanowisko służbowe. Ponadto, udzielono wyjaśnień, w jaki 
sposób podwyższenie uposażenia wpłynęło na jakość wykonywanych przez strażaków zadań służbowych - wskazując 
obszary, w których odnotowano zwiększenie ich skuteczności i efektywności. 
9
 Powyższe zostało szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu. 
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pozostałych grup zatrudnionych w urzędzie takich badań nie przeprowadzono10. Komendant Miejski 

PSP w Kielcach wyjaśnił, że wiedzę o potrzebach i preferencjach podległych mu pracowników  

i strażaków zdobywał podczas oficjalnych spotkań oraz wizyt w jednostkach ratowniczo-gaśniczych 

mu podległych, a także podczas narad służbowych z kierownikami poszczególnych komórek 

organizacyjnych Komendy. Powyższe działania - w ocenie podmiotu kontrolowanego - dawały 

Komendantowi możliwość uzyskania wiedzy na temat czynników najbardziej motywujących osoby 

zatrudnione w KM PSP w Kielcach11. Natomiast analiza w zakresie możliwości stosowania 

finansowych instrumentów motywacyjnych dokonywana była na bieżąco przez komórkę 

organizacyjną odpowiedzialną za jej przeprowadzanie. Informacje w tym zakresie przekazywano 

kierownictwu KM PSP w Kielcach oraz do wiadomości Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-

Kadrowego12. 

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

głównie o przepisy prawa powszechnie obowiązującego13, a także o Regulamin w sprawie zasad 

przyznawania nagród i zapomóg pieniężnych14 obowiązujący we wszystkich jednostkach PSP na 

terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto, w KM PSP w Kielcach opracowano inne akty prawa 

                                                           
10

 W Celach rocznych i harmonogramie działania ujętych w Programie ZZL zaplanowano monitorowanie aktualnych form 
motywowania pracowników poprzez przeprowadzanie ankiet oraz badań satysfakcji pracowników w związku  
z obowiązującym systemem motywowania. W badaniu zaplanowano również udział kierowników komórek organizacyjnych 
Komendy niebędących pracownikami ksc. 
11

 Z powyższych spotkań i wizyt nie sporządzano dokumentacji. 
12

Szczegółowe ustalenia w zakresie stosowania finansowych instrumentów motywacyjnych zostały przedstawione w dalszej 
części niniejszego dokumentu. 
13

 Tj. ustawa o PSP, ustawa o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) - zwana dalej 
ustawą o służbie cywilnej, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie 
uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm.) - zwane dalej także rozporządzeniem 
w sprawie uposażenia strażaków PSP, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników spoza ksc, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 20, 
poz. 123) - zwane dalej rozporządzeniem w sprawie przyznawania wyróżnień strażakom PSP, rozporządzenie Ministra Spraw 
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. 
14

 Regulamin w sprawie zasad przyznawania nagród i zapomóg pieniężnych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej 
pełniących służbę jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej terenu woj. świętokrzyskiego, wprowadzony 
decyzją Nr 375/2007 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 19 
grudnia 2007 r. – zwany dalej Regulaminem w sprawie zasad przyznawania nagród i zapomóg pieniężnych. 
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oraz dokumenty odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi15, w tym: Regulamin pracy i służby16 

oraz Program zarządzania zasobami ludzkimi17. 

Program ZZL, który wprowadzono w dniu 28 kwietnia 2014 r. dotyczył wyłącznie członków 

korpusu służby cywilnej. Tym samym, Komendant Miejski PSP w Kielcach 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 cywilnej18. Niemniej jednak kierownik jednostki 

kontrolowanej nie dotrzymał terminu – określonego w ww. zarządzeniu – na jego sporządzenie19. 

Powyższe uznano za nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski PSP  

w Kielcach. Kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że nieopracowanie ww. dokumentu  

w terminie wynikającym z ww. zarządzenia było spowodowane koniecznością realizowania innych 

zadań20. Zauważyć jednak należy, że obowiązek przygotowania takiego programu pojawił się już  

w 2008 r. i wynikał z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej21.  

Z kolei zarządzeniem w sprawie standardów ZZL obowiązek ten został uszczegółowiony. W związku  

z powyższym za przyczynę ww. nieprawidłowości należy uznać nierzetelność w realizacji obowiązków 

oraz brak właściwego nadzoru Komendanta nad pracą podległej jednostki organizacyjnej KM PSP  

w Kielcach. Konsekwencją tej nieprawidłowości było to, że Komendant Miejski PSP w Kielcach  

- w okresie od wejścia w życie ww. ustawy do wprowadzenia Programu ZZL w urzędzie - niewłaściwie 

kształtował politykę kadrową wobec pracowników ksc, nie zapewniając im odpowiednich warunków 

pracy, niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na najwyższym z możliwych poziomie, co 

mogło wpłynąć negatywnie na realizację celów urzędu. 

Pomimo stwierdzonej w tym obszarze nieprawidłowości, warty podkreślenia jest fakt, że 

wprowadzony w KM PSP w Kielcach Program ZZL zawierał wszystkie elementy niezbędne do 

zbudowania przejrzystego systemu motywacyjnego dla pracowników ksc zatrudnionych w urzędzie. 

W Regulaminie motywowania pracowników w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Kielcach, stanowiącym załącznik do Programu ZZL, ustalono katalog płacowych i pozapłacowych 

narzędzi motywacyjnych22, a także szczegółowo określono kryteria i zasady ich stosowania. 

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały przedstawione w dalszej części niniejszego dokumentu. 

                                                           
15

 Zwany dalej także ZZL. 
16

 Regulamin Pracy i Służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wprowadzony decyzją Nr 699/2006 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2006 r.  
17

 Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wprowadzony 
zarządzeniem Nr 1/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2014 r. - zwany 
dalej także Programem ZZL. 
18

 Zwane dalej zarządzeniem w sprawie standardów ZZL. 
19

 Pkt II ppkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. stanowi, że dyrektor generalny 
urzędu, w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie standardów, przygotuje lub dostosuje, o ile jest taka konieczność, 
program obowiązujący w urzędzie. 
20

 Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że bieżące funkcjonowanie Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy obciążyło 
wystąpienie strażaków pełniących służbę w KM PSP w Kielcach do Sądu z pozwami o zapłatę za nadgodziny wypracowane 
przez nich w latach 2006-2010. Wyjaśniono, że przygotowywanie materiałów związanych z toczącymi się postepowaniami 
sądowymi polegało na opracowaniu różnego rodzaju dokumentów (analizy, sprawozdania). Pierwsze rozprawy sądowe  
w przedmiotowej sprawie odbyły się w 2011 r., natomiast ostateczny wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie zapadł  
w styczniu br. (łącznie do Sądu wpłynęło 44 pozwy oraz odbyło się ok. 20 rozpraw). 
21

 Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o służbie cywilnej. 
22

 Tj.: wystąpienie z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub medalu, awansowanie na wyższe stanowisko i podwyższenie 
wynagrodzenia, awansowanie na wyższe stanowisko lub podwyższenie wynagrodzenia, nagroda pieniężna, nagroda 
pieniężna specjalna (z tytułu ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursu specjalistycznego lub uzyskania 
certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, a także za przekazywanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń innym 
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Ponadto, wraz z Programem ZZL wprowadzono procedury określające zasady rekrutacji 

zewnętrznej, rozwiązania stosunku pracy, rozwoju pracowników oraz przeciwdziałania mobbingowi  

w miejscu pracy23. 

Program ZZL nie został opracowany dla strażaków oraz pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej24, co wynikało z braku stosownych przepisów, nakładających obowiązek jego 

sporządzenia.  

Natomiast w Regulaminie pracy i służby określone zostały kryteria przyznawania nagród 

pieniężnych i wyróżnień dla wszystkich grup zatrudnionych w urzędzie. Ponadto, w omawianym 

dokumencie określono katalog płacowych i pozapłacowych narzędzi motywacyjnych dla strażaków25. 

Podobnego katalogu nie utworzono dla pracowników spoza ksc26. 

W okresie objętym kontrolą we wszystkich komórkach organizacyjnych KM PSP w Kielcach 

przełożeni stosowali różnego rodzaju motywatory, wynikające przede wszystkim z przepisów prawa. 

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że najczęściej stosowanymi motywatorami były: 

podwyższanie i przyznawanie dodatków do uposażenia, przyznawanie dodatków zadaniowych, 

mianowanie na wyższy stopień, awansowanie na wyższe stanowisko służbowe, przyznawanie nagród 

uznaniowych, a także wnioskowanie o przyznanie medali i odznaczeń resortowych oraz kierowanie 

na szkolenia i kursy specjalistyczne. Ponadto, w Komendzie stosowano inne rozwiązania  

o charakterze motywacyjnym dla wszystkich osób zatrudnionych w urzędzie27. Ustalono, że  

narzędzia te miały charakter pozytywny, tzn. polegały na nagradzaniu za osiągnięty efekt, nie zaś na 

karaniu za jego brak, co uznano za dobrą praktykę. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały 

zawarte w dalszej części niniejszego dokumentu.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że przełożonym pozostawiono odpowiednią swobodę  

w zakresie motywowania podległych im pracowników i strażaków, co korzystnie wpływało na system 

motywacyjny w KM PSP w Kielcach. Przełożeni występowali z wnioskiem o przyznanie konkretnego 

motywatora, lecz ostateczną decyzję o jego zastosowaniu podejmował Komendant Miejski PSP  

w Kielcach. 

W toku kontroli ustalono, że w KM PSP w Kielcach nie dokonywano oceny bezpośrednich 

przełożonych - strażaków - w aspekcie zarządzania przez nich zasobami ludzkimi, co uznano za 

nieprawidłowość. Przyczyną powstałej nieprawidłowości był brak stosownych przepisów 

nakładających na jednostkę kontrolowaną obowiązek dokonywania ocen kadry kierowniczej niższego 

                                                                                                                                                                                     
pracownikom np. w formie szkoleń kaskadowych/konsultacji indywidualnych), list gratulacyjny/dyplom Komendanta 
Miejskiego PSP w Kielcach oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych (np. kierowanie na szkolenia). 
23

 Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 
Procedura tworzenia Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (IPRZ) dla pracowników cywilnych zatrudnionych  
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Komendzie 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Procedura przeprowadzania rozmów końcowych (Exit Interview)  
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Natomiast Procedura przeprowadzania służby 
przygotowawczej dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 
Pożarnej funkcjonujących na terenie woj. Świętokrzyskiego, wprowadzona została decyzją Nr 261/2011 Świętokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP z dnia 4 listopada 2011 r.  
24

 Zwanych dalej również pracownikami spoza ksc. 
25

 Tj.: pochwała, nagroda pieniężna lub rzeczowa, krótkoterminowy płatny, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 
10 dni rocznie, przedterminowe nadanie wyższego stopnia oraz przedstawienie do orderu lub odznaczenia.  
26

 W trakcie trwania czynności kontrolnych, zespołowi kontrolerów przedstawiono dokumentację świadczącą o rozpoczęciu 
prac nad wprowadzeniem w życie nowego Regulaminu pracy i służby, zawierającego katalog nagród i wyróżnień dla 
wszystkich grup zatrudnionych w urzędzie.  
27

 Powyższe zostało szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu. 
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szczebla w aspekcie ZZL28. Skutkiem tej nieprawidłowości była rezygnacja kadry kierowniczej KM PSP 

w Kielcach z ważnego narzędzia, mogącego służyć poprawie jakości/rozwojowi kompetencji  

w zakresie zarządzania przez nich zespołem. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi 

Komendant Miejski PSP w Kielcach. 

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

przeszkolona w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Niemniej jednak, w okresie objętym kontrolą 

podjęto działania mające na celu zorganizowanie takiego szkolenia dla kierowników komórek 

organizacyjnych Komendy29.  

Przyjęte w KM PSP w Kielcach rozwiązania w obszarze motywowania mogły korzystnie 

wpływać na zatrzymanie wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników oraz podnoszenie  

i rozwijanie ich potencjału. W okresie objętym kontrolą w Komendzie odnotowano małą fluktuację 

strażaków/pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w KM PSP w Kielcach. Ustalono, że  

z Komendy ogółem odeszło 8 osób, tj. 7 strażaków30 i 1 pracownik31. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, 

że osoby zgłaszające chęć odejścia z jednostki odbywały indywidualną rozmowę z Komendantem 

Miejskim PSP w Kielcach, mającą na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn odejścia ze służby/pracy 

z Komendy. W tym samym okresie do pracy w Komendzie przyjęto 7 strażaków, natomiast nie 

przyjęto żadnego pracownika. O korzystnym wpływie przyjętych rozwiązań w obszarze motywowania 

może również świadczyć nieprowadzenie32 postępowań dyscyplinarnych wobec przełożonych, a także 

podległych im pracowników/strażaków.  

Podsumowując powyższe ustalenia, dotyczące funkcjonowania systemu motywacyjnego  

w KM PSP w Kielcach, należy stwierdzić, że Komendant Miejski PSP w Kielcach właściwie kształtował 

politykę kadrową, wpływając pozytywnie na motywację osób zatrudnionych/pełniących służbę  

w urzędzie. Niemniej jednak, w niektórych obszarach ZZL stwierdzono nieprawidłowości. 

Potwierdzają je również wyniki ankiety przeprowadzonej w czasie wykonywania czynności 

kontrolnych. Respondenci wskazywali, że w KM PSP w Kielcach nie zbudowano skutecznego systemu 

motywacyjnego lub funkcjonujący w urzędzie system motywował zatrudnione/pełniące służbę osoby 

w stopniu średnim33. W ankietach podkreślono, że w KM PSP w Kielcach nie stworzono przejrzystego 

systemu, określającego zasady stosowania narzędzi motywacyjnych, o których przyznaniu - w ocenie 

respondentów - decydowały niekiedy czynniki pozamerytoryczne. Wskazano również, że wysokość 

przyznawanych motywatorów finansowych kształtowała się na nieodczuwalnym dla 

pracowników/strażaków poziomie. 

 

                                                           
28

 W okresie objętym kontrolą w Komendzie pracownicy nie zajmowali stanowisk kierowniczych. 
29

 Zespołowi kontrolerów przedstawiono dokumentację potwierdzającą powyższe ustalenia. 
30

 Tj. 3% funkcjonariuszy w stosunku do wszystkich strażaków pełniących służbę w KM PSP w Kielcach. 2 funkcjonariuszy 
odeszło ze służby w PSP na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy o PSP, tj. z tytułu nabycia prawa do emerytury z tytułu 
osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej; 3 funkcjonariuszy na podstawie art. 37c ust. 1 ustawy o PSP przeniosło się do 
pełnienia służby w innej miejscowości na własny wniosek; 2 funkcjonariuszy na podstawie art. 43 ust.2 pkt 5 ustawy o PSP 
tj. zgłoszenia przez nich pisemnego żądania zwolnienia - w terminie do 3 miesięcy.  
31

 Tj. 14% pracowników w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w KM PSP w Kielcach. Ustalono, że 
pracownik przestawił wniosek o przeniesienie - od dnia 1 września 2014 r. - do innej jednostki PSP. 
32

 W badanym okresie nie składano wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
33

 Na pytanie czy Pan(a/i) zdaniem obowiązujący w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach system 
motywacyjny jest skuteczny odpowiedzi udzieliło 70% ankietowanych, natomiast 30% osób pozostawiło ww. pytanie bez 
odpowiedzi. 18% osób, które udzieliły odpowiedzi na ww. pytanie uznało, że system motywacyjny jest skuteczny lub raczej 
skuteczny, 53% respondentów uznało że system nie jest wystarczająco skuteczny lub nie ma go wcale. Natomiast  
29% respondentów nie miało zdania w odniesieniu do ww. pytania lub udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi. 
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2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie mimo nieprawidłowości oceniono działania 

jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania płacowych narzędzi motywacyjnych w KM PSP  

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

 

2.1 Kształtowanie uposażeń strażaków pełniących służbę w KM PSP w Kielcach. 

 

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

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

odpowiednim mechanizmem do wzmacniania motywacji strażaka do realizacji zadań służbowych na 

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

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

W Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach z dodatków, których wysokość ma charakter 

uznaniowy przyznawano strażakom dodatek motywacyjny i podwyższano dodatek służbowy, stosując 

przy tym zasady wynikające wprost z przepisów prawa34.  

Na podstawie badanej próby ustalono, że 12 z 47 strażaków - w okresie objętym kontrolą - 

podwyższano dodatek służbowy do uposażenia35. Zmiany wysokości ww. dodatku związane były  

z mianowaniem strażaków na wyższe stanowisko służbowe, wzorowe wykonywanie zadań 

służbowych oraz z realizacją dodatkowych zadań służbowych. Powyższe znalazło odzwierciedlenie  

w przedstawionej dokumentacji. Ponadto, w okresie objętym kontrolą, 32 strażakom z 47 objętych 

próbą przyznane zostały dodatki motywacyjne do uposażenia. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że 

powyższe związane było z powierzeniem funkcjonariuszom zadań służbowych wykraczających poza 

zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. W każdym badanym przypadku wskazane zostały 

przesłanki uzasadniające przyznawanie bądź podwyższenie strażakom dodatku motywacyjnego i 

służbowego do uposażenia, co uznano za dobrą praktykę.  

W kontrolowanych przypadkach dodatki służbowe podwyższane były na czas nieokreślony36, 

natomiast dodatki motywacyjne przyznawano na czas określony, tj. od jednego do czterech miesięcy. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy ustalaniu wysokości przyznawania bądź podwyższania 

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

rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP.  

Kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego 

stosował zasadę, według której osoby zajmujące takie same lub zbliżone stanowiska, zarówno pod 

względem kwalifikacji, jak i przyznanych do realizacji zadań służbowych posiadały dodatek służbowy  

w porównywalnej/zbliżonej wysokości. Niemniej jednak, w toku kontroli stwierdzono znaczące 

różnice w wysokości dodatków służbowych strażaków realizujących podobne/takie same zadania37.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że występujące odstępstwa od tej zasady wynikały ze specjalizacji 

oraz liczby zdarzeń w sektorze działania poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz 

uprawnień specjalistycznych wykorzystywanych podczas działań ratowniczych. Ponadto, jak 

                                                           
34 Tj. rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
35

 Z otrzymanych dokumentów wynika, że ww. dodatek był podwyższony strażakom - jednorazowo. 
36

 W 12 przypadkach. 
37

 Dotyczy stanowiska: dowódca zmiany (dodatek od 1.060,00 zł do 1.500,00 zł), dowódca zastępu (dodatek od 400,00 zł do 
700,00 zł), dyspozytor (dodatek od 500,00 zł do 1.1140,00 zł) oraz ratownik-kierowca (dodatek od 270,00 zł do 470,00 zł). 
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wyjaśniono, różnice w wysokości dodatków służbowych wynikały w szczególności: ze stażu służby, 

posiadanego doświadczenia zawodowego, dyspozycyjności oraz odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje służbowe.  

Ustalono, że tylko w 4 na 12 skontrolowanych przypadków podwyższeń dodatku służbowego, 

zmiana wysokości tego dodatku była na odczuwalnym dla strażaka poziomie38. W związku z tym 

funkcja motywacyjna tego narzędzia mogła być osłabiona. 

Ponadto, jak wynika z analizy dokumentacji, wysokość przyznanych strażakom dodatków 

motywacyjnych nie przekraczała maksymalnie dopuszczalnej wysokości tego dodatku39 i wynosiła od 

9,38%40 do 28,16%41 najniższego uposażenia, określonego w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 

uposażenia strażaków PSP42. 

Przyznawanie i podwyższanie dodatków do uposażenia nie było dokonywane w okresie 

prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, czy też po ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie,  

w którym kara nie uległa zatarciu. Nie następowało to także po uzyskaniu negatywnej opinii 

służbowej.  

 

2.2 Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w KM PSP w Kielcach. 

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

odbierana jako oznaka wartości pracownika w ocenie organizacji. 

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

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

podstawę do porównywania wartości stanowisk pracy i kształtowania wynagrodzeń pracowników  

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

pracy tworzy racjonalne podstawy do opracowania i utrzymania sprawiedliwej i uzasadnionej 

struktury płac, pomaga w zarządzaniu zależnościami istniejącymi między stanowiskami w danej 

organizacji, umożliwia podejmowanie konsekwentnych decyzji dotyczących stopniowania i stawek za 

pracę, tworzy schemat porównywania wartości stanowisk tak, aby zapewnić równą płacę za pracę  

o takiej samej wartości43. 

W toku kontroli ustalono, że w KM PSP w Kielcach sporządzono opisy stanowisk pracy,  

a także przeprowadzono proces ich wartościowania44 i na tej podstawie opracowano tabelę płac 

zawierającą: kategorie zaszeregowania, minimalną i maksymalną wartość mnożnika kwoty bazowej 

                                                           
38 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.  
39

 Określonej w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków PSP. 
40

 Odnotowano trzydziestodwukrotne przyznanie dodatku w tej wysokości. 
41

 Odnotowano ośmiokrotne przyznanie dodatku w tej wysokości.  
42

 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. 
43

 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
44

 Decyzją Nr 109/2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 13 lutego 2008 r.  
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Kadrowego Komendy powierzono funkcję „reprezentującego pracodawcę”, który 
zgodnie obowiązującymi wówczas przepisami, realizował zadania należące do wewnętrznego zespołu wartościującego. 
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oraz środek przedziału dla każdej z grup. W tabeli płac zachowano progresję wynagrodzeń, tj. 

zróżnicowano wartości środków przedziałów, które w każdej następnej grupie, różniły się między 

sobą o 5 %45. Posiadany przez pracowników mnożnik mieścił się w zakresie określonym w tabeli 

opracowanej w wyniku wartościowania, a także w przedziałach wskazujących minimalną  

i maksymalną wartość mnożnika właściwą dla danego stanowiska46. 

W KM PSP w Kielcach stanowiska pracowników nienależących do ksc nie podlegały procesowi 

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

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

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

wykonywania obowiązków na poszczególnych stanowiskach.  

W toku kontroli stwierdzono, że w umowach o pracę pracowników spoza ksc wskazano 

nieaktualną – na dzień ich zawierania – podstawę prawną47. Ponadto, stanowiska tych pracowników 

zostały przyporządkowane do niewłaściwych grup48, tj. niezgodnie z zasadami określonymi  

w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc49. Niemniej jednak 

wartość wynagrodzenia brutto - w obu przypadkach - mieściła się w przedziałach, do których 

powinny zostać przyporządkowane te stanowiska zgodnie z przepisami prawa. W związku  

z powyższym nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze. 

Po dokonaniu analizy zakresów czynności pracowników spoza ksc stwierdzono, że w KM PSP 

w Kielcach nie zapewniono różnic w poziomie wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy stanowiskami, 

wynikających z hierarchii przyjętej w urzędzie, a także ze stopnia odpowiedzialności za wykonywane 

przez tych pracowników zadania50. W wyjaśnieniach wskazano, że możliwości finansowe Komendy 

nie pozwalały na przyznanie wyższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi - zajmującemu 

wyższe stanowisko w hierarchii - w chwili jego zatrudnienia oraz w okresie objętym kontrolą. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą żaden z pracowników zatrudnionych w KM PSP  

w Kielcach nie otrzymał podwyżki wynagrodzenia51. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że Komendant 

Miejski PSP w Kielcach nie miał wpływu na wysokość wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  

w jednostce, ze względu na ustaloną strukturę z określonym budżetem przeznaczonym na 

wynagrodzenia.  

                                                           
45

 W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach - na podstawie wyników wartościowania stanowisk pracy przeprowadzonego  
w poszczególnych jednostkach PSP podległych KW PSP w Kielcach - wyznaczono przedziały punktowe dla poszczególnych 
grup pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego. Powyższe stanowiło podsumowanie procesu wartościowania 
przeprowadzonego w ww. jednostkach i nie miało wpływu na wysokość wynagrodzenia pracowników ksc. 
46

 Zgodne z rozporządzeniem w sprawie określenia stanowisk urzędniczych. 
47

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie 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.). 
48

 Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku technika przyporządkowano VIII kategorię zaszeregowania pomimo, że 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc pracownik ten powinien zostać 
zaszeregowany do kategorii mieszczącej się w przedziale od IX do XI. Natomiast pracownikowi zatrudnionemu na 
stanowisku gospodarza obiektu przyporządkowano kategorię zaszeregowania IX a właściwa dla tego stanowiska kategoria 
mieściła się w przedziale od VII do VIII.  
49

 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. 
50

 Pracownik zatrudniony na stanowisku technika otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze mniejsze o kwotę 200,00 zł brutto 
od pracownika zatrudnionego na stanowisku gospodarza obiektu. 
51

 Ostatnią podwyżkę wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w KM PSP w Kielcach stwierdzono w 2009 r. 
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Kilkuletni okres niepodwyższania wynagrodzenia nie przyczynił się do motywowania 

pracowników zatrudnionych w KM PSP w Kielcach do lepszej pracy. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 2 pracownikom ksc przyznano dodatki zadaniowe52. 

Z otrzymanej dokumentacji wynika, że powyższe związane było z powierzeniem pracownikom 

dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres ich obowiązków.  

W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków, zarówno pomiędzy 

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

sprawdzenie czy na podobnych stanowiskach pracy, zajmowanych przez osoby realizujące takie same 

lub podobne zadania występowały znaczące różnice w otrzymywanych uposażeniach  

i wynagrodzeniach. Nie stwierdzono jednak przypadków, w których możliwe byłoby porównanie  

w powyższym zakresie i tym samym ustalenie, czy 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 pracy53, została zachowana54. 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób zatrudnionych w KM PSP w Kielcach wykazały, 

że wysokość uposażenia/wynagrodzenia - w ich ocenie - nie w każdym przypadku spełniała funkcję 

motywacyjną: 22% ankietowanych uznało, że wysokość uposażenia/wynagrodzenia motywowała ich 

do lepszej pracy w stopniu słabym; 47% uznało, że w stopniu średnim; 27% oceniło poziom 

uposażenia/wynagrodzenia jako motywujący w stopniu dobrym, zaś 4% ankietowanych uznało go za 

motywujący w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, żaden z ankietowanych nie uznał, że wysokość 

otrzymywanego przez niego uposażenia/wynagrodzenia była na poziomie zdecydowanie 

satysfakcjonującym; 31% uznało je za raczej satysfakcjonujące, 54% za raczej niesatysfakcjonujące; 

9% za zupełnie niesatysfakcjonujące, zaś 6% nie miało zdania w tym zakresie. 

Dodatkowo, 15% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia nie była adekwatna do 

wykonywanej pracy; 33% uznało ją za raczej nieadekwatną; 25% ankietowanych oceniło, że wysokość 

wynagrodzenia była raczej adekwatna, zaś 4% osób uznało ją za adekwatną do wykonywanej pracy 

Ponadto, 23% wskazało, że trudno powiedzieć.  

 

2.3 Zasady i kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i strażakom 

zatrudnionym/pełniącym służbę w KM PSP w Kielcach. 

 

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 

                                                           
52

 Jednemu pracownikowi dwukrotnie przyznano dodatek zadaniowy na okres 3 miesięcy, wypłacany miesięcznie  
w wysokości 1.500,00 zł brutto oraz na okres 3 miesięcy, wypłacany miesięcznie w wysokości 1.000,00 zł brutto. Drugiemu 
pracownikowi przyznano 1 dodatek zadaniowy na okres 3 miesięcy, wypłacany miesięcznie w wysokości 1.500,00 zł brutto.  
53

 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 
54

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

postępowania wzmacnia funkcję motywacyjną nagród.  

W okresie objętym kontrolą zasady i tryb przyznawania nagród strażakom i pracownikom 

regulowały akty powszechnie obowiązujące55 i regulacje wewnętrzne56.  

Z Regulaminu pracy i służby wynikało, że strażakowi/pracownikowi, który poprzez wzorowe 

pełnienie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz 

jakości przyczynił się w sposób szczególny do wykonywania zadań mogły być przyznawane nagrody 

pieniężne i wyróżnienia. W Regulaminie w sprawie zasad przyznawania nagród i zapomóg 

pieniężnych określono, że nagrody pieniężne mogły być przyznawane strażakom za wzorowe 

wykonywanie zadań służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie57, realizowanie zadań  

w szczególnie trudnych warunkach lub wymagających znacznego nakładu pracy oraz realizowanie 

zadań służbowych wykraczających poza przyznany zakres czynności. Ponadto, podstawę do 

przyznania nagrody pieniężnej mogła stanowić okresowa ocena dokonana na podstawie 

rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego. Natomiast z Regulaminu motywowania 

pracowników KM PPS w Kielcach wynikało, że nagrody pieniężne mogły być przyznawane 

pracownikom za zaangażowanie oraz wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 

służbowych. Zgodnie z ww. regulacją - w każdym przypadku - wnioski o nagrody pieniężne miały 

zawierać stosowne uzasadnienie. Ponadto, nagrody pieniężne należało różnicować z uwzględnieniem 

złożoności, zakresu i liczby wykonywanych zadań. 

Zgodnie z przyjętą w Komendzie praktyką - w badanym okresie - osoby, które przebywały na 

długotrwałych zwolnieniach lekarskich otrzymywały niższe nagrody uznaniowe. Przyznając nagrodę 

uwzględniano zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych oraz obecność w pracy w okresie, 

za który przyznana została nagroda.  

Z analizy przeprowadzonej ankiety wynika, że tylko 14 % respondentów odpowiedziało, iż 

zasady podziału nagród w KM PSP w Kielcach były jasno określone i stosowane przez przełożonych. 

14% respondentów udzieliło negatywnej odpowiedzi w tym zakresie, 28% odpowiedziało - raczej tak; 

24% odpowiedziało – trudno powiedzieć; a 20% odpowiedziało – raczej nie. 

W kontrolowanej jednostce strażakom przyznawano nagrody uznaniowe Komendanta 

Miejskiego PSP w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, 

natomiast pracownikom nagrody uznaniowe Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach. Były one 

przyznawane z własnej inicjatywy Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach lub na wniosek 

bezpośredniego przełożonego.  

Ustalenia kontroli wykazały, że przygotowane przez kierowników komórek organizacyjnych 

Komendy wnioski przedstawiane były Komendantowi Miejskiemu PSP w Kielcach. 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 

                                                           
55

 Dla strażaków w szczególności rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. Dla pracowników 
należących do ksc ustawa o służbie cywilnej, a dla pracowników spoza ksc rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w administracji rządowej i pracowników innych 
jednostek. 
56

 Dla wszystkich grup zatrudnionych w urzędzie Regulamin pracy i służby Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, dla strażaków 
regulamin w sprawie zasad przyznawania nagród i zapomóg pieniężnych oraz dla pracowników ksc Regulamin 
motywowania pracowników w KM PSP w Kielcach, stanowiący załącznik Nr 3 do Programu ZZL. 
57

 W dokumencie nie doprecyzowano na czym miałyby polegać te szczególne osiągnięcia. 
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Miejskiego PSP w Kielcach, dotyczących przyznania strażakom nagród pieniężnych, ograniczano się 

do takich stwierdzeń, jak: za szczególne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych.  

W przypadku pracowników w uzasadnieniu ww. decyzji wskazywano, że nagrody zostały przyznane 

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za pracę wykraczającą poza obowiązujący 

zakres czynności na zajmowanym stanowisku. W ww. decyzjach nie wskazywano zatem okoliczności 

uzasadniających sformułowaną ocenę. Nie można więc było ustalić - na tej podstawie - jakimi 

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

przypadku uzasadnione. Okoliczności takie natomiast wskazywano we wnioskach dotyczących 

przyznania nagród pieniężnych Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach58. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy przyznawaniu strażakom i pracownikom nagród 

uznaniowych kierownictwo Komendy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych KM PSP 

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

szczególne osiągnięcia lub włożony znaczny nakład w pracę, a także samodzielność i dyspozycyjność. 

Jak wyjaśniono, kierownictwo Komendy, przyznając nagrody, każdorazowo opierało się na wnioskach 

przedstawionych przez bezpośrednich przełożonych strażaków i pracowników. Na wysokość nagrody 

wpływ miał poziom osobistego zaangażowania strażaka/pracownika w wykonywanie zadań 

służbowych podczas służby/pracy oraz wykonywanie czynności wykraczających poza zakres 

obowiązków. Przedstawiona jednak zespołowi kontrolerów dokumentacja nie obrazuje ww. 

wyjaśnień. 

Niedokumentowanie przesłanek stanowiących podstawę przyznania nagród zostało uznane 

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

kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Nie można więc było ustalić, jakimi przesłankami 

kierował się przełożony oraz, czy przyznanie nagrody było w konkretnym przypadku uzasadnione. 

Takie przyznawanie nagród nie pełniło funkcji motywującej.  

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

organizacyjne KM PSP w Kielcach był dokonywany w oparciu o stan zatrudnienia w danej komórce59. 

O wysokości średniej nagrody pieniężnej przypadającej na etat decydował Komendant w uzgodnieniu 

z przedstawicielami - działających w Komendzie - zakładowych organizacji związkowych60. 

Przyjęty w Komendzie podział środków finansowych na nagrody nie był powiązany z oceną 

realizacji założonych celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, co z kolei nie 

wzmacniało motywacyjnej funkcji nagród.  

Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy otrzymywali od kierownictwa Komendy ustną 

informację o wysokości środków przeznaczonych na nagrody dla strażaków/pracowników pełniących 

służbę/zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej Komendy. Następnie środki na nagrody dla 

strażaków dzielone były przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych, którzy 

przedstawiali kierownictwu Komendy propozycje przyznania nagród. W przypadku pracowników 

zatrudnionych w Komendzie środki na nagrody dzielone były przez bezpośrednich przełożonych  

w porozumieniu z zastępcami komendanta nadzorującymi odpowiednie komórki. 

                                                           
58

 Na podstawie kontrolowanej próby stwierdzono 16 przypadków przyznania – na wniosek Komendanta Miejskiego PSP  
w Kielcach - nagrody Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. 
59

 Kwoty rozdysponowano równo na etat. 
60

 W Komendzie sporządzono informacje w tym zakresie. 
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Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą zdecydowana 

większość strażaków w tym samym czasie otrzymywała nagrody61. Wysokość nagród przyznanych 

strażakom niezajmującym stanowisk kierowniczych kształtowała się na poziomie 300,00 zł – 2.300,00 

zł62, natomiast strażacy zajmujący stanowiska kierownicze63 otrzymali nagrody w wysokości 203,00 zł 

- 3.000,00 zł64.  

W okresie objętym kontrolą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Komendzie otrzymali nagrody 

pieniężne - w okresie ich przyznawania65. Wśród pracowników ksc wysokość przyznanych nagród 

kształtowała się na poziomie 420,00 zł - 2.900,00 zł66, natomiast dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach pomocniczych na poziomie 122,72 zł - 1.780,00 zł67. 

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

w okresach ich przyznawania - kształtowała się na podobnym poziomie.  

Niemniej jednak w związku z tym, że wysokość nagród uznaniowych dla strażaków w 2014 r. 

nie była zróżnicowana68 oraz jak wynika z przedstawionej dokumentacji - w badanym okresie - 

wysokość nagród dla poszczególnych grup pracowników nie została ustalona indywidualnie dla 

każdego pracownika/strażaka w oparciu o ocenę wykonywanej przez niego pracy69, nagroda mogła 

nie mieć waloru motywacyjnego70. 

Z analizy ankiet przeprowadzonych w KM PSP w Kielcach wynika, że w okresie objętym 

kontrolą 36% ankietowanych otrzymało jedną nagrodę, 47% ankietowanych otrzymało dwie nagrody, 

po 1% ankietowanych otrzymało trzy nagrody oraz cztery i więcej nagród. Natomiast 15% 

respondentów nie otrzymało nagrody. Z zebranych ankiet wynika, że 37% respondentów otrzymało 

nagrody w wysokości nieprzekraczającej 500,00 zł, 46% ankietowanych otrzymało nagrody  

w wysokości od 501,00 zł do 1.000,00 zł, 13% respondentów otrzymało od 1.001,00 zł do 1.500,00 zł 

oraz 1% od 1.501,00 zł do 2.000,00 zł, natomiast 3% ankietowanych otrzymało nagrody powyżej 

2.000,00 zł. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przełożeni przekazywali do wiadomości wszystkich osób 

zatrudnionych/pełniących służbę w KM PSP w Kielcach informację o fakcie przyznania nagród wraz  

z uzasadnieniem swojej decyzji. Powyższych ustaleń nie potwierdzają jednak wyniki ankiety 

przeprowadzonej w KM PSP w Kielcach. 42% respondentów wskazało, że przesłanki 

przyznania/nieprzyznania nagrody były przedstawiane pracownikom i strażakom, natomiast 33% 

ankietowanych nie otrzymywało informacji zwrotnej w tym zakresie.  

                                                           
61

 Strażacy z badanej próby ogółem otrzymali 168 nagród uznaniowych (w 2013 r. nagrody wypłacane były trzykrotnie, tj. na 
Dzień Strażaka, na Święto Niepodległości i w grudniu, a w 2014 r. jednokrotnie, tj. na Dzień Strażaka). Ponadto, strażacy 
otrzymywali nagrody indywidualne oraz nagrody KW PSP w Kielcach. 

62
 Na podstawie 36 badanych przypadków. 

63
 Naczelnicy i zastępcy naczelników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, dowódcy jednostek 
ratowniczo-gaśniczych KM PSP w Kielcach oraz główny księgowy Komendy. 

64
 Na podstawie badanych 11 z 47 przypadków.  

65
 Nagrody wypłacane były w grudniu 2013 r. i na Dzień Strażaka w 2014 r. (osoby zatrudnione w Komendzie - w okresie 

objętym kontrolą - otrzymały po dwie nagrody uznaniowe). 
66

Na podstawie badanych 4 przypadków. 
67

 Na podstawie badanych 2 przypadków. 
68

 Dotyczy nagród przyznanych w 2014 r.  
69

 Dotyczy nagród uznaniowych wypłaconych na Dzień Strażaka, na Święto Niepodległości i w grudniu. 
70

 W literaturze podnosi się m.in., że nagrody są silnym bodźcem motywacyjnym, gdy są m.in. związane z ważnym 
osiągnięciem oraz są odpowiednio wysokie, aby stanowić wartość dla nagradzanego pracownika. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  15/23 

Przekazywanie informacji zwrotnej o przyznaniu nagród wzmacnia ich funkcję motywacyjną. 

Bezpośredni przełożony powinien poinformować poszczególnych strażaków i pracowników  

o wysokości przyznanej nagrody oraz podać uzasadnienie swojej decyzji, oparte na ocenie 

efektywności ich pracy. 

W okresie objętym kontrolą dla strażaków pełniących służbę w Komendzie utworzono 

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

zasadnicze wraz z dodatkami71. W 2013 r. wysokość funduszu nagród dla strażaków została 

zwiększona o oszczędności z funduszu płac funkcjonariuszy PSP72. Natomiast w 2014 r. dodatkowe 

środki finansowe zostały uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania 

na zwolnieniach lekarskich73. Jak wynika z ustaleń, ww. środki przeznaczone zostaną  

w całości na nagrody uznaniowe - za wykonywanie zadań służbowych - dla strażaków zastępujących 

osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. 

W badanym okresie z wygenerowanych oszczędności z absencji chorobowej pracowników 

oraz z tytułu przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim utworzono fundusz 

nagród dla pracowników ksc oraz fundusz nagród dla pracowników spoza ksc zatrudnionych w KM 

PSP w Kielcach74. Niemniej jednak fundusze, które powstały z oszczędności w 2013 r. wynosiły poniżej 

3% planowanych wynagrodzeń, co było niezgodne z przepisami75. Powyższe uznano za 

nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski PSP w Kielcach. Przyczyną 

stwierdzonej nieprawidłowości był brak środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia dla 

pracowników zatrudnionych w KM PSP w Kielcach. Budżet KM PSP w Kielcach ustalany był w oparciu 

o limit otrzymany z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Plan finansowy dochodów i wydatków 

budżetowych Komendy - w zakresie wynagrodzeń - jest na takim samym poziomie od 2009 r.76  

i zabezpiecza tylko wypłatę wynagrodzenia zasadniczego oraz częściowo pokrywa wypłatę dodatków 

stażowych. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że o występującym braku środków finansowych 

jednostka kontrolowana informowała Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. 

                                                           
71

 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków PSP. 
72

 Fundusz nagród dla strażaków zwiększono z 228.137,00 zł na 408.741,00 zł. Przed zwiększeniem funduszu nagród średnia 
kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla strażaków 954,54 zł, natomiast po zwiększeniu funduszu nagród 
średnia kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla strażaków 1.628,45 zł. 
73

 Fundusz nagród dla strażaków zwiększono z 247.000,00 zł na 253.772,00 zł. Przed zwiększeniem funduszu nagród średnia 
kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla strażaków 1.033,47 zł. Średnia kwota na nagrodę na etat wg 
zatrudnienia - wypłacona na dzień 22 września 2014 r. - wynosiła dla strażaków 385,16 zł. 
74

 W 2013 r. fundusz nagród dla pracowników ksc wynosił: 2.100,14 zł (zarządzeniem Nr 375/2013 Prezydenta Miasta Kielce  
z dnia 28 października 2013 r. zmniejszono § 4010, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.826,00 zł (kwota 
zaoszczędzona z absencji chorobowej pracowników spoza ksc). Ww. kwotę przeniesiono na § 4020, tj. wynagrodzenia 
osobowe członków ksc. Kwota ta została przeznaczona na nagrody uznaniowe dla pracowników ksc (2.100,14 zł) oraz na 
dodatki stażowe pracowników ksc (725,86 zł). Natomiast w 2014 r., tj. na dzień 22 września 2014 r. fundusz nagród wynosił 
9.280,00 zł - środki pochodziły z oszczędności w związku z przebywaniem pracownika na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim.  
Dla pracowników spoza ksc fundusz nagród w 2013 r. wynosił: 542,72 zł (zarządzeniem Nr 423/2013 Prezydenta Miasta  
z dnia 13 grudnia 2013 r. - zmniejszono § 4020 o kwotę 469,00 zł (oszczędności z absencji chorobowej pracowników ksc). 
Kwota ta została przeniesiona na § 4010 z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników spoza ksc, natomiast kwota 78,72 zł 
pochodziła z oszczędności powstałych na § 4010. Natomiast w 2014 r., tj. na dzień 22 września fundusz nagród wynosił 
2.660,00 zł - środki pochodziły z oszczędności w związku z absencją chorobową pracownika.  
W 2013 r. średnia kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla pracowników ksc 420,03 zł, a dla pracowników 
spoza ksc 271,36 zł. Natomiast na dzień 22 września 2014 r. średnia kwota na nagrodę na etat wg zatrudnienia wynosiła dla 
pracowników ksc 2.320.00 zł, a dla pracowników spoza ksc 1.330,00 zł.  
75

 Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej oraz rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc 
tworzy się dla pracowników fundusz nagród, który wynosi 3% planowanych wynagrodzeń osobowych. 
76

 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.890,00 zł; wynagrodzenia osobowe członków ksc – 151.450,00 zł. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  16/23 

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, że w przypadku niewygenerowania  

- w badanym okresie - oszczędności, pracownicy nie otrzymaliby nagród uznaniowych, co mogłoby 

negatywnie wpłynąć na ich motywację do lepszej pracy. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w urzędzie nie utworzono funduszu premiowego dla 

pracowników spoza ksc, o którym mowa w § 9 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników spoza ksc77. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przyczyną nieutworzenia w KM PSP  

w Kielcach funduszu premiowego dla pracowników spoza ksc był brak środków finansowych.  

 

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

PSP w Kielcach. 

Ważnym elementem systemu motywacyjnego jest zapewnienie pracownikowi możliwości 

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

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

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

większa jest ich funkcja motywująca. 

Ustalenia kontroli wykazały, że w KM PSP w Kielcach kryteria awansowania strażaków oraz 

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

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

pracowników należących do ksc78.  

Zgodnie z przyjętymi w Regulaminie motywowania pracowników kryteriami kandydaci do 

awansowania powinni m.in.: wzorowo i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, wykazywać się 

nienagannym przebiegiem dotychczasowej pracy, dbać o dobry wizerunek służby cywilnej, dążyć do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijać wiedzę zawodową, związaną ze swoim miejscem 

pracy oraz służbą cywilną, uzyskiwać dobre wyniki w pracy, a także powinni być pozytywnie oceniani 

przez bezpośrednich przełożonych. 

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, że w KM PSP w Kielcach nie stworzono systemu 

naboru wewnętrznego dla pracowników79.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że żaden z pracowników zatrudnionych w KM PSP w Kielcach -  

w okresie objętym kontrolą - nie otrzymał awansu na wyższe stanowisko. Z uzyskanych wyjaśnień 

wynika, że przyczyną nieawansowania pracowników na wyższe stanowiska był brak wystarczających 

środków finansowych na podwyższenie funduszu wynagrodzeń, który od kilku już lat pozostaje  

w niezmienionej wysokości. Wyjaśniono, że awansowanie pracownika na wyższe stanowisko 

służbowe powodowałoby konieczność zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 

zajmowanego stanowiska pracy wraz z dodatkiem za wysługę lat. Będące w dyspozycji Komendanta 

Miejskiego PSP w Kielcach środki nie pozwalały na takie zmiany. 

                                                           
77

 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. 
78

 W Regulaminie motywowania pracowników w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącym załącznik 
Nr 3 do Programu ZZL. 
79

 Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie ZZL opracowanie procedury konkursu wewnętrznego w urzędzie 
zaplanowano na lata 2015-2016. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami80, dla każdego pracownika ksc należało ustalić 

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego81 oraz określić zasady opracowywania i realizacji IPRZ82. 

Jak ustalono, w jednostce kontrolowanej informacje na temat zasad opracowywania IPRZ 

określone zostały w dokumencie pn. Procedura tworzenia Indywidualnych Programów Rozwoju 

Zawodowego (IPRZ) dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach, 

zatwierdzonej przez Komendanta Miejskiego PSP w dniu 28 kwietnia 2014 r. Zgodnie z procedurą, 

ustalenie IPRZ dla pracowników zatrudnionych w Komendzie miało miejsce wraz z rozpoczęciem 

kolejnego okresu podlegającego ocenie okresowej, tj. co 2 lata lub w przypadku zmiany stanowiska 

pracy, wiążącej się z istotną zmianą zakresu realizowanych zadań. Tym samym, Komendant wypełnił 

obowiązek, wynikający z załącznika do zarządzenia w sprawie standardów ZZL. Kierownik jednostki 

kontrolowanej nie dotrzymał jednak terminu - określonego w zarządzeniu w sprawie standardów ZZL 

- na sporządzenie procedury tworzenia IPRZ. Powyższe uznano za nieprawidłowość, za którą 

odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski PSP w Kielcach. Przyczyną nieopracowania tego 

dokumentu w terminie, wynikającym z ww. zarządzenia było niewłaściwe zarządzanie pracą bieżącą 

Komendy przez kierownika jednostki kontrolowanej. 

Ponadto, ustalenia kontroli wykazały, że - do czasu rozpoczęcia kontroli - IPRZ został 

sporządzony tylko dla jednego spośród czterech pracowników ksc zatrudnionych w Komendzie83.  

Brak IPRZ dla pozostałych pracowników uznano za nieprawidłowość. Przyczyną nieopracowania IPRZ 

dla pozostałych pracowników była błędna interpretacja przepisów regulujących ten obszar, tj.:  

w jednostce kontrolowanej przyjęto, że IPRZ mogą być opracowane dopiero w momencie dokonania 

oceny okresowej pracowników. Przed wprowadzeniem Procedury tworzenia Indywidualnych 

Programów Rozwoju Zawodowego (IPRZ) dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie 

Miejskiej PSP w Kielcach bezpośredni przełożeni - w ramach oceniania okresowego - określali 

potrzeby szkoleniowe podległych im pracowników84. Jednak diagnoza przez nich dokonywana  

w badanym obszarze nie była tak szczegółowa i wyczerpująca jak ta, która wynikała z IPRZ.  

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było niedostateczne ustalenie ścieżki kariery  

i rozwoju zawodowego tych pracowników, co mogło osłabiać ich motywację do bardziej efektywnej 

pracy. 

                                                           
80

 Art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o służbie cywilnej stanowi, że bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka 
korpusu służby cywilnej indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu 
służby cywilnej na szkolenia. Program rozwoju zawodowego pracownika jest akceptowany przez osobę kierującą komórką 
organizacyjną i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urzędu. 
81

 Zwany dalej IPRZ. 
82

 Pkt V ppkt 1 załącznika do zarządzenia w sprawie standardów ZZL stanowi, że dyrektor generalny urzędu, w terminie  
6 miesięcy od dnia wejścia w życie standardów, określi formułę oraz zasady opracowywania i realizacji indywidualnych 
programów rozwoju zawodowego w urzędzie, w którym nie zostało to dotychczas określone. 
83

 IPRZ opracowano w związku z oceną okresową tego pracownika, tj. w dniu 18 lipca 2014 r. Natomiast w pozostałych 
przypadkach nie upłynął okres oceniania okresowego pracowników. 
84

 W Części V Oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym 
stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej, 
zawarto tabelę pn. Wnioski dotyczące Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego, w której określa się obszary wiedzy 
i umiejętności do rozwijania, a także proponowane formy i metody rozwoju zawodowego pracownika ksc zatrudnionego  
w urzędzie. W badanej próbie 3 z 4 pracowników ksc określono kierunki rozwoju zawodowego podczas ich oceniania 
okresowego. Jak wyjaśniono, w 1 przypadku bezpośredni przełożony - oceniając pracownika - nie widział potrzeby 
zaplanowania ścieżki rozwoju zawodowego dla tego pracownika. W związku z powyższym w ocenie okresowej nie zawarto 
wniosków dotyczących jego indywidualnego programu rozwoju zawodowego. 
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Ponadto, w trakcie trwania kontroli w jednostce kontrolowanej opracowano dla 

pracowników ksc, zatrudnionych w jednostce Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego85. 

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

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

stosownych uregulowań, nakładających na pracodawcę obowiązek ich opracowania. 

W przypadku strażaków, ich indywidualne programy rozwoju zawodowego wskazywane były 

przez przełożonych podczas sporządzania opinii służbowych86. Ustalenia kontroli wykazały, że we 

wszystkich badanych przypadkach sporządzono opinie służbowe z zachowaniem terminów, 

wynikających z przepisów prawa87.  

Ustalono, że 10 z 47 strażaków - w kontrolowanym okresie - zostało mianowanych na wyższe 

stanowisko służbowe. Mianowani strażacy spełniali określone w przepisach prawa88 wymagania 

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

bądź pracy. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że kierownicy komórek organizacyjnych  

w uzasadnieniach wniosków wskazywali przesłanki stanowiące podstawę mianowania strażaków na 

wyższe stanowisko służbowe. Ponadto, z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przy awansowaniu 

strażaków pełniących służbę w KM PSP w Kielcach - oprócz spełnienia wymagań formalnych, 

wynikających z przepisów prawa - brano pod uwagę: zaangażowanie w wykonywanie czynności 

służbowych, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz chęć uczestnictwa w dobrowolnych 

szkoleniach specjalistycznych. 

W 2 przypadkach awansowanie strażaków na wyższe stanowisko służbowe wiązało się  

z obniżeniem im dodatku służbowego89. Powyższe działanie uznane zostało za nieprawidłowość, za 

którą odpowiedzialność ponosi Komendant Miejski PSP w Kielcach. Jak wyjaśniono, mianowanie ww. 

strażaków na wyższe stanowiska służbowe z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych 

wysokości dodatków służbowych, spowodowałoby przekroczenie wysokości średniej płacy określonej 

dla KM PSP w Kielcach90. Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości był więc brak środków 

finansowych przeznaczonych na uposażenia strażaków. Przypadki te świadczą o niewłaściwym 

kształtowaniu polityki w zakresie uposażeń, ponieważ przełożony powinien w taki sposób ustalać te 

składniki uposażenia, których wysokość pozostawiona została jego uznaniu, aby zachować hierarchię 

stanowisk z uwzględnieniem zakresu realizowanych na nich zadań oraz ponoszonej 

odpowiedzialności.  
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 Nie opracowano IPRZ dla jednego pracownika ksc z powodu jego długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
tj. przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. 
86

 M.in. wskazywano propozycje awansowania na wyższe stanowisko służbowe, wystąpienia z wnioskiem o nadanie 
kolejnego stopnia służbowego, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji oraz dalszego rozwoju zawodowego strażaków, 
poprzez określenie - w zależności od potrzeby - ich uczestnictwa w szkoleniach/kursach/studiach itp.  
87

 Tj. § 2 oraz § 3 rozporządzenia w sprawie opiniowania strażaka. 
88

 Tj. przepisy ustawy o PSP oraz przepisy rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w PSP. 
89

 W przypadku mianowania na stanowisko młodszego specjalisty (stanowisko oficerskie, stopień etatowy kpt., wymagany 
staż służby – rok, 8 grupa zaszeregowania) w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym KM PSP w Kielcach (wcześniej starszy 
inspektor, stanowisko aspiranckie, stopień etatowy asp. szt., wymagany staż służby – 5 lat, 7 grupa zaszeregowania) 
obniżono dodatek służbowy z 1.300,00 zł na 1.240,00 zł. W przypadku mianowania na stanowisko dowódcy zastępu 
(stanowisko aspiranckie, stopień etatowy asp. szt., wymagany staż służby – 3 lata, 7 grupa zaszeregowania) w jednostce 
ratowniczo-gaśniczej KM PSP w Kielcach (wcześniej specjalista ratownik, stanowisko podoficerskie, stopień etatowy str. 
ogn., wymagany staż służby – 7 lat, 5 grupa zaszeregowania) obniżono dodatek służbowy z 550,00 zł na 400,00 zł. 
90

 W anonimowej ankiecie przeprowadzonej w Komendzie wskazano, że zgoda na awans jest kosztem wysokości dodatku do 
uposażenia. 
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W okresie objętym kontrolą 2291 z 47 strażaków - po spełnieniu przez nich wymogów 

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

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

czynniki merytoryczne, związane z wykonywaną pracą i jej oceną. Mianowania strażaków na kolejny, 

wyższy stopień nastąpiły z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa92 oraz 

przedterminowo93. W kontrolowanych przypadkach94 uzasadnienia do wniosków zawierały 

okoliczności stanowiące podstawę do wystąpienia z wnioskiem o mianowanie na wyższy stopień. 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 62%95 ankietowanych uznało, iż w Komendzie Miejskiej 

PSP w Kielcach istniała możliwość awansowania na wyższe stanowisko, 11%96 wypowiedziało się w tej 

kwestii negatywnie, a 27% - nie miało zdania na ten temat. Z kolei na pytanie, czy w KM PSP  

w Kielcach obowiązują jasne i sprawiedliwe kryteria awansu: 10% respondentów uznało, że tak, 33% 

odpowiedziało raczej tak, zaś 19%97 ankietowanych negatywnie oceniło tę kwestię, natomiast aż 38% 

- nie miało zdania. Respondenci udzielający odpowiedzi na pytanie dotyczące czynników, mających 

wpływ na awans na wyższe stanowisko w Komendzie98 wskazywali: wykształcenie/kwalifikacje, 

doświadczenie, pracowitość, dyspozycyjność, zaangażowanie oraz staż pracy/służby, a także 

możliwości formalne (wakat). 

 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych.  

 

Wobec braku wystarczających środków finansowych, istotnego znaczenia nabierają 

motywatory pozapłacowe. Wymagają one jednak większego zaangażowania od przełożonych  

i bardziej zindywidualizowanego podejścia do pracownika. Tego typu narzędzia motywacyjne mogą 

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

może przełożyć się na efektywność jego pracy. 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystywania pozapłacowych narzędzi 

motywacyjnych wobec strażaków i pracowników zatrudnionych w Komendzie Miejskiej PSP  

w Kielcach oceniono pozytywnie.  

Ustalenia kontroli wykazały, że w KM PSP w Kielcach przełożeni stosowali - w zależności od 

specyfiki służby/pracy - różnego rodzaju motywatory pozapłacowe materialne i pozamaterialne, 

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

innych dostępnych narzędzi motywacyjnych99. 
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 W 1 przypadku mianowanie na pierwszy stopień w korpusie oficerów nastąpiło po ukończeniu Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w ramach służby kandydackiej, tj. zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy o PSP; w 3 przypadkach absolwentom 
szkoły podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej pierwszy stopień w korpusie podoficerów nadał Komendant Szkoły 
Aspirantów w Krakowie, tj. zgodnie z art. 51 ust. 3a ustawy o PSP. 
92

 Tj. przepisów rozdziału 6 ustawy o PSP. 
93

 W badanej próbie stwierdzono 2 takie przypadki. 
94

 Dotyczy 18 przypadków. 
95

 Tj. 34% ankietowanych odpowiedziało tak, 28% - raczej tak. 
96

 Tj. 5% ankietowanych odpowiedziało nie, 6% - raczej nie. 
97

 Tj. 8% ankietowanych odpowiedziało nie, 11% - raczej nie. 
98

 Odpowiedzi na to pytanie udzieliło 78% ankietowanych. 
99

 Organizowano dla wszystkich strażaków i pracowników spotkania okolicznościowe. Ponadto, wszyscy zatrudnieni  
w Komendzie otrzymali opracowaną - w KM PSP w Kielcach - z okazji 140 - lecia kieleckiej straży pożarnej książkę pt. 
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Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 69% respondentów uznało, iż w KM PSP  

w Kielcach oferowano świadczenia pozapłacowe materialne, z których mogli korzystać. Ankietowani 

wśród motywatorów pozapłacowych o charakterze materialnym100 najczęściej wymieniali: szkolenia 

(45%), dofinansowanie do nauki (12%), karnety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych lub 

dofinansowanie do ww. usług (22%) oraz imprezy okolicznościowe (8%)101.  

Na podstawie badanych przypadków ustalono, że strażakom i pracownikom przyznawano 

medale i odznaki resortowe102. Z uzasadnień w sprawie przyznania medali i odznak wynikało jakimi 

przesłankami kierował się przełożony występując z wnioskiem w sprawie wyróżnienia103. Ponadto,  

w badanym okresie strażakom - za wzorową służbę w PSP - wręczano listy gratulacyjne Komendanta 

Miejskiego PSP w Kielcach104. 

W KM PSP w Kielcach jako narzędzie motywujące strażaków/pracowników wykorzystywano 

również szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego, niezbędne do prawidłowego 

wykonywania zadań i obowiązków służbowych. 

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w KM PSP w Kielcach zaplanowano środki finansowe 

na szkolenia/dofinansowanie do nauki dla poszczególnych grup zatrudnionych w urzędzie. Nie 

dokonywano natomiast podziału środków finansowych na poszczególne komórki organizacyjne 

Komendy. Jak wyjaśniono, kierownicy komórek organizacyjnych na bieżąco zgłaszali do Komendanta 

Miejskiego PSP w Kielcach potrzeby szkoleniowe osób zatrudnionych w urzędzie. Po analizie 

możliwości finansowych, Komendant podejmował ostateczną decyzję w tym zakresie. 

W KM PSP w Kielcach indywidualne potrzeby szkoleniowe ustalane były: w opiniach 

służbowych w przypadku strażaków oraz w ocenach okresowych w przypadku pracowników ksc105. 

Potrzeb takich natomiast nie określono dla pracowników spoza ksc.  

W badanym okresie, w Komendzie nie opracowano rocznych planów szkoleń dla 

strażaków106. Strażacy brali udział w szkoleniach mających na celu uzupełnienie lub podniesienie 

                                                                                                                                                                                     
Kielecka Straż Pożarna w latach 1939-2013. Na terenie jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP w Kielcach istnieją siłownie 
oraz korty tenisowe, z których strażacy i pracownicy mogli korzystać bez ograniczeń. 
100

 Z katalogu wskazanego w ankiecie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
101

 Wymienione motywatory nie pokrywają się z tymi, które zawarto w Regulaminie pracy i służby. 
102

 W okresie objętym kontrolą strażakom - w badanych przypadkach - przyznano łącznie 25 medali i odznak resortowych  
- 1 medal Złoty za Zasługi dla Pożarnictwa, 3 medale Srebrny za Zasługi dla Pożarnictwa, 4 medale  Brązowy za Zasługi dla 
Pożarnictwa oraz 9 medali Brązowy za Długoletnią Służbę, a także 1 srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej i 7 brązowych odznak Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Natomiast pracownikom - w badanym 
okresie przyznano łącznie 1 medal Brązowy za Zasługi dla Pożarnictwa.  
103

 Nie dotyczy medali Zasłużony dla pożarnictwa, przyznanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  
Z dokumentacji źródłowej wynika, że Komendant Miejski PSP w Kielcach przedstawiał KW PSP w Kielcach wykaz 
kandydatów do odznaczenia medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, bez podania przesłanek jakimi się kierował. Z uzyskanych 
wyjaśnień wynika, że Komendant Miejski PSP w Kielcach przedstawiając kandydatów do odznaczenia ww. medalem brał 
pod uwagę wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przez te osoby, zaangażowanie w pracach Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz współpracę w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
104

 W badanej próbie wręczono 1 list gratulacyjny. 
105

 Z analizy zgromadzonych ankiet wynika, że na pytanie Czy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kielcach zdiagnozowano Pana(i) potrzeby szkoleniowe: 14% respondentów odpowiedziało - tak, 22% odpowiedziało- 
raczej tak, 31% odpowiedziało – trudno powiedzieć, 19% odpowiedziało - raczej nie i 14% odpowiedziało – nie.   
106

 Plan szkoleń specjalistycznych strażaków – ratowników PSP województwa świętokrzyskiego na 2013 r. stanowił załącznik 
Nr 1 do decyzji Nr 95/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie 
wdrożenia planu szkoleń specjalistycznych strażaków Państwowej straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 
2013 oraz określenia źródeł ich finansowania, natomiast Plan szkoleń specjalistycznych strażaków – ratowników PSP 
województwa świętokrzyskiego na 2014 r. stanowił załącznik Nr 1 do decyzji Nr 117/2014 z dnia 22 maja 2014 r. 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie wdrożenia planu szkoleń specjalistycznych 
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kwalifikacji zawodowych w szkołach pożarniczych lub na szkoleniach specjalistycznych. Ustalono, że 

po otrzymaniu od KW PSP w Kielcach informacji o liczbie przyznanych dla województwa miejsc,  

w Komendzie sporządzano listy/wykazy strażaków przewidzianych na szkolenia/kursy 

specjalistyczne107. Jak wyjaśniono, ostateczną decyzję w tym zakresie podejmował Komendant 

Miejski PSP w Kielcach. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w - badanym okresie - dla pracowników ksc zatrudnionych 

w Komendzie sporządzono roczne plany szkoleń. Przy opracowaniu planu szkoleń uwzględniono 

priorytety szkoleniowe urzędu108, opisy stanowiska pracy oraz środki finansowe Komendy, przyznane 

na realizację szkoleń pracowników ksc, co uznano za dobrą praktykę. Natomiast dla pracowników 

spoza ksc nie opracowano - w badanym okresie - planów szkoleń. Niemniej jednak w przypadku 

zaistnienia konieczności przeszkolenia - na danym stanowisku pracy - pracownika spoza ksc 

kierowano na szkolenia109. 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że strażacy i pracownicy kierowani byli na różnego 

rodzaju szkolenia, kursy110 i studia111 oraz seminaria i narady112, mające na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.  

Potwierdzeniem zawartych powyżej ustaleń są wyniki przeprowadzonej ankiety. Na pytanie: 

czy w Komendzie umożliwia się udział w wartościowych/przydatnych szkoleniach/kursach/studiach 

finansowanych lub współfinansowanych przez pracodawcę: 63%113 ankietowanych udzieliło 

pozytywnej odpowiedzi w tym zakresie. Z kolei odmiennego zdania było 15% ankietowanych114. 

Ponadto, 22% ankietowanych odpowiedziało trudno powiedzieć. Jednocześnie 46%115 respondentów 

uznało, że w KM PSP w Kielcach popiera się inicjatywę pracowników/strażaków w zakresie szkolenia i 

rozwoju. Zaś 61%116 ankietowanych było zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawcę są 

adekwatne do potrzeb strażaka/pracownika. Natomiast 57%117 respondentów uznało szkolenia jako 

skuteczne narzędzie motywacyjne.  

W KM PSP w Kielcach podejmowano działania zmierzające do zapewnienia sprawnej 

komunikacji w zespole, właściwej atmosfery w pracy, a także działania polegające na okazywaniu 

uznania i aprobaty dla czynności wykonywanych przez podległych strażaków i pracowników oraz 

oczekiwanych warunków pracy118. 

                                                                                                                                                                                     
strażaków Państwowej straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego na rok 2013 oraz określenia źródeł ich finansowania. 
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ww. decyzji – w badanym okresie - środki finansowe przeznaczone na szkolenia 
specjalistyczne przekazane zostały z budżetu KW PSP w Kielcach do KM PSP w Kielcach. 
107

 W badanej próbie stwierdzono 3 takie przypadki. 
108

 W szczególności w zakresie informatyki, audytu wewnętrznego, a także standardów skutecznej i sprawnej pracy 
administracji oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych. 
109

 W 2013 r. pracownik zatrudniony na stanowisku technik odbył szkolenie w zakresie ratownictwa. 
110

 Na podstawie badanej próby ustalono, że w różnego rodzaju szkoleniach i kursach udział wzięło 27 strażaków  
oraz 3 pracowników ksc 1 spoza ksc. 
111

 W badanej próbie stwierdzono udział 8 strażaków w różnego rodzaju studiach (z 6 osobami podpisano umowę  
o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych). 
112

 W badanej próbie w różnego rodzaju seminariach i naradach udział wzięło 3 strażaków i 2 pracowników.  
113

 Tj. 22% ankietowanych odpowiedziało tak, 41% - raczej tak.  
114

 Tj. 5% ankietowanych odpowiedziało nie, a 10% odpowiedziało raczej nie. 
115

 Tj. 21% ankietowanych odpowiedziało tak, 25% - raczej tak. 
116

 Tj. 15% ankietowanych odpowiedziało tak, 46% - raczej tak. 
117

 Tj. 22% ankietowanych odpowiedziało tak, 35% - raczej tak. 
118

 Ankietowani na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych o charakterze niematerialnym mogli korzystać  
w Komendzie wskazywali: sprawną komunikację w zespole (45%), przyjazną atmosferę w pracy (45%), okazywanie uznania  
i aprobaty przez przełożonego (24%) oraz zapewnienie oczekiwanych warunków pracy (14%).  
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Ponadto, ustalenia kontroli wykazały, że w jednostce kontrolowanej wprowadzono 

rozwiązanie umożliwiające strażakom i pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z życiem 

prywatnym i rodzinnym, poprzez możliwość - na indywidualny wniosek pracownika/strażaka  

- korzystania z rozwiązań dotyczących zmiany czasu pracy/służby119. Jednocześnie, w badanym 

okresie Komendant Miejski PSP w Kielcach udzielał strażakom - o ile nie kolidowało to z interesem 

służby - zgody na dodatkowe zarobkowanie120. Zgoda taka jest nieobowiązkowa i stanowi 

wyróżnienie dla strażaka121.  

 

 

*                 *                * 

Zalecenia i wnioski 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 

kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1) podjęcie działań mających na celu przeszkolenie – do dnia 15 marca 2015 r. – osób 

zarządzających pracownikami i strażakami w zakresie wykorzystania technik i obszarów 

motywowania, w tym w ramach szkoleń kaskadowych; 

2) wprowadzenie - do dnia 15 marca 2015 r. - mechanizmów zapewniających terminowe 

opracowanie dokumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi,  

w tym programów, procedur, indywidualnych programów rozwoju zawodowego, a także 

pozwalających na bieżący monitoring procesów we wskazanym wyżej obszarze; 

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

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

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

podziału na poszczególne komórki organizacyjne z okresową oceną pracy tych komórek  

(w szczególności w zakresie realizacji założonych celów i zadań) oraz dokumentowanie 

okoliczności uzasadniających ich przyznanie; 

5) ustalanie – zgodnie z przepisami – funduszu nagród dla pracowników; 

6) ustalenie – w terminie do dnia 15 marca 2015 r.  – Regulaminu przyznawania premii dla 

pracowników KM PSP w Kielcach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, 

robotniczych i obsługi, opartego o aktualne przepisy prawa; 

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

zarządzania zasobami ludzkimi; 

8) opracowywanie planów szkoleń uwzględniających potrzeby szkoleniowe strażaków  

i pracowników oraz urzędu jako całości; 
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 W badanej próbie stwierdzono 1 taki przypadek. 
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 W badanej próbie stwierdzono 13 takich przypadków. 
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 Art. 57a ust. 1 ustawy o PSP stanowi, że strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej 
zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe. 



 
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl  23/23 

9) wprowadzenie rozwiązań, które dostarczą kierownictwu jednostki wiedzy na temat 

efektywności stosowanych narzędzi motywacyjnych. 

 

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

- w terminie do dnia 31 marca 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 - KM PSP w Kielcach 
Egz. Nr 2 - aa 
Sporządził/wykonał: Zespół kontrolerów MSW 

 


