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DKSiW-K-I-093-4/2015     

                                                                                                           Warszawa, dnia         października  2015 r. 

  

  

 Egz. Nr ………… 

  
 Pan 
 Wojciech Skowronek 
 Komendant Nadbużańskiego Oddziału 
                                           Straży Granicznej 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 
2015 rok, na temat: Funkcjonowanie systemów motywacyjnych w formacjach podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych, przeprowadzonej w terminie od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 22 maja 2015 r.1 
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie2 z siedzibą przy ul. Trubakowskiej 2, 22-100 
Chełm. 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o kontroli w administracji rządowej3 przez zespół kontrolerów MSW w składzie: 

 

Kierownik zespołu Marta Błaszkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg 
kontrolerów i Wniosków MSW, na podstawie upoważnienia nr 21/2015 z dnia 27 
 marca 2015 r.; 
 
Członek zespołu Maciej Batóg, specjalista w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków 
kontrolerów MSW, na podstawie upoważnienia nr 22/2015 z dnia 27 marca 2015 r. 
 
 
Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 
1. System motywacyjny. 
2. Wykorzystanie płacowych narzędzi motywacyjnych. 
3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych. 

                                                           
1 W tym w dniach 30 marca-3 kwietnia 2015 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej. 
2 Zwanej dalej również NOSG w Chełmie, NOSG lub Oddziałem.  
3 Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej ustawą o kontroli. 
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Kontrolą objęty został okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. do 
dnia 30 marca 2015 r. 

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do Projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 lipca 2015 r., 
przekazuję Panu Komendantowi Wystąpienie pokontrolne. 

Celem kontroli było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu system motywacyjny  
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie odpowiadał potrzebom funkcjonariuszy SG  
i pracowników4 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 Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej5  zajmowali: gen.bryg.SG Jarosław Frączyk (odwołany ze stanowiska z dniem 2 października 
2014 r.) oraz płk SG Waldemar Skarbek (z dniem 3 października 2014 r. powołany na stanowisko 
Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej). 

Czynnościami kontrolnymi w zakresie przedmiotowym niniejszej kontroli objęto próbę składającą 
się z 48 funkcjonariuszy SG6 oraz 39 pracowników7 zatrudnionych w NOSG w Chełmie.  

W toku kontroli przeprowadzono anonimową ankietę8, mającą na celu poznanie opinii 
funkcjonariuszy SG i pracowników, pełniących służbę/zatrudnionych w Oddziale, 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 nieprawidłowości9 oceniono 
funkcjonowanie systemu motywacyjnego w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie. 

W NOSG w Chełmie funkcjonował system motywacyjny10 obejmujący wszystkich tam 
zatrudnionych. Składały się na niego zarówno motywatory płacowe, jak i pozapłacowe, których 
stosowanie mogło przyczynić się do zachęcania funkcjonariuszy SG i pracowników do angażowania się w 
swoją pracę i obowiązki służbowe w sposób korzystny dla Oddziału i dający im także satysfakcję osobistą. 
Przyczyniły się do tego działania polegające na: przyznawaniu/podwyższaniu dodatków do uposażenia, 

                                                           
4 Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o pracownikach bez bliższego określania, to należy pod tym pojęciem rozumieć 
zarówno członków korpusu służby cywilnej, jak i pracowników niezaliczanych do tego korpusu. 
5 Zwany dalej także Komendantem NOSG w Chełmie, Komendantem NOSG, Komendantem. 
6 Tj. 2% funkcjonariuszy SG pełniących służbę w NOSG w Chełmie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 
7 W tym 26 członków korpusu służby cywilnej (ksc) i 13 pracowników spoza ksc, tj. 10% pracowników zatrudnionych  
w NOSG w Chełmie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.  
8 W toku kontroli wpłynęło do zespołu kontrolerów 486 ankiet. Wśród tych, którzy wypełnili ankietę, funkcjonariusze SG 
stanowili ok. 81%, zaś pracownicy ok. 19%. Osoby z wyższym wykształceniem stanowiły ok. 79% ankietowanych. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku od 25-35 lat (47% ankietowanych) oraz w wieku od 36-45 lat (ok. 43% ankietowanych). Biorąc 
pod uwagę ogólny staż pracy/służby - najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze stażem od 6-10 lat (ok. 30%). 
9 Przyjęto następującą skalę ocen: ocena pozytywna, ocena pozytywna mimo nieprawidłowości, ocena negatywna. 
10 System motywacyjny (w szerokim znaczeniu) - ogół czynników, działań i narzędzi, które przekładają się na określony poziom 
motywacji danej grupy ludzi czy konkretnych pracowników, B.Hysa, B.Grabowska, System motywacji pracowników administracji 
publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2014. 
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mianowaniu na wyższe stopnie SG, przyznawaniu indywidualnych nagród pieniężnych, powierzaniu 
pełnienia obowiązków na wyższym stanowisku służbowym przed mianowaniem na to stanowisko.  

System ten nie był jednak w pełni przejrzysty. Wpływ na to miało niesformalizowanie zasad 
dotyczących stosowania niektórych narzędzi motywacyjnych wobec wszystkich grup zatrudnionych  
w Oddziale oraz brak wewnętrznych uregulowań z jasno określonymi kryteriami przyznawania tych 
narzędzi. Ocenę tę potwierdzają - oprócz ustaleń dokonanych w pkt 2 niniejszego dokumentu - wyniki 
przeprowadzonej w NOSG anonimowej ankiety. 

Ponadto, wysokość wynagrodzenia pracowników ksc nie została powiązana z wynikami 
wartościowania, jak też z przeprowadzonymi ocenami okresowymi. Z kolei premia, przyznawana 
pracownikom niebędącym członkami ksc, nie pełniła funkcji motywującej.  

Przyjęte w NOSG rozwiązania w obszarze motywowania mogły służyć zatrzymaniu 
wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników i funkcjonariuszy SG. Pomocna w tym była, 
dokonywana w NOSG, identyfikacja zasobów kadrowych, która pozwalała na wyłonienie osób 
kluczowych dla działania Komendy, które z kolei były dodatkowo motywowane.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały uwzględnione przy formułowaniu 
oceny ogólnej oraz przy poniżej przedstawionych ocenach cząstkowych. 

 

1. System motywacyjny. 

Na podstawie dokonanych ustaleń pozytywnie oceniono system motywacyjny w zakresie: 
przeszkolenia kadry kierowniczej z technik i narzędzi motywowania, wdrożenia Programu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi (poprzedzonego przeprowadzeniem diagnozy ZZL), okresowej i bieżącej oceny 
przełożonych pod kątem zarządzania zasobami ludzkimi, dokonywanej identyfikacji zasobów kadrowych 
kluczowych dla działania Oddziału. 

Odstąpiono natomiast od oceny zagadnień dotyczących badania potrzeb i preferencji 
pracowników/funkcjonariuszy SG oraz efektywności dotychczas stosowanych w NOSG narzędzi 
motywacyjnych, z uwagi na fakt, że w toku kontroli kierownik jednostki kontrolowanej nie przedstawił, 
na poparcie informacji zawartych w wyjaśnieniach, dokumentów potwierdzających przeprowadzanie ww. 
badań.  

Motywowanie - wśród bardzo wielu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi - spełnia jedną  
z kluczowych ról. Jego celem jest stworzenie odpowiednich warunków pracy i służby, pozwalających na 
realizację misji i celów danej jednostki. Na odpowiedni system motywacyjny składa się zbiór narzędzi 
oraz czynników motywacyjnych, powiązanych ze sobą i tworzących całość, uwzględniający możliwe 
i zasadne potrzeby i oczekiwania zatrudnionych w niej osób. Istotne znaczenie dla skonstruowania 
skutecznego systemu motywacyjnego ma dobór i umiejętność zastosowania odpowiednich 
instrumentów motywacyjnych.  

W NOSG funkcjonował system motywacyjny obejmujący zarówno pracowników, jak  
i funkcjonariuszy SG, uwzględniający specyfikę tej jednostki. System ten był zgodny z misją  
i wartościami jednostki kontrolowanej oraz z celami Oddziału wyznaczonymi w Planie działania NOSG  
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w Chełmie na 2014 r. i w Planie działania NOSG w Chełmie na 2015 r.11, które koncentrowały się głównie 
na kwestii sprawniejszego, bardziej efektywnego i skutecznego wykonywania powierzonych zadań oraz 
na zmianach struktur organizacyjnych.  

W celu zapewnienia efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), 
w NOSG opracowano12 i wdrożono Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi NOSG wraz  
z harmonogramem wdrożenia standardów na lata 2013-201513. Komendant wypełnił tym samym 
obowiązek wynikający z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej14, 
który uszczegółowiony został w załączniku do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 
r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej15.  

Elementem wyjściowym do sporządzenia Programu ZZL była przeprowadzona w NOSG diagnoza 
zarządzania zasobami ludzkimi16. Na jej podstawie ustalono dla Oddziału następujące priorytety 
w obszarze HR17: opracowanie i wdrożenie skutecznych i efektywnych metod i dobrych praktyk 
zarządzania, stworzenie jednolitych skutecznych mechanizmów naboru i wprowadzenia do pracy, 
wspieranie rozwoju osobistego i potencjału zawodowego pracowników, stworzenie skutecznych 
mechanizmów motywowania pracowników, opracowanie skutecznych mechanizmów wywiadu 
wyjściowego dla pracowników rezygnujących z zatrudnienia. Niektóre z ww. działań zostały zrealizowane 
w terminie późniejszym niż założono w harmonogramie wdrożenia standardów. Opóźnienia te wynikały 
z braku wskazania osób odpowiedzialnych za ich realizację. Wystąpił również przypadek wstrzymania 
realizacji jednego z celów szczegółowych danego priorytetu, o czym będzie mowa w pkt 2.2 niniejszego 
dokumentu. 

 Dodać należy, że Program ZZL obejmował jedynie członków korpusu służby cywilnej, bez 
uwzględnienia pozostałych grup zatrudnionych w Oddziale, z uwagi na brak stosownego przepisu 
nakładającego taki obowiązek. Niemniej diagnoza ZZL dotyczyła wszystkich osób zatrudnionych 
w Oddziale.  

Rozwijanie systemu motywacyjnego w NOSG jest procesem ciągłym, realizowanym w oparciu 
o możliwości finansowe, prawne Oddziału, jak również analizy ocen, wynagrodzeń, awansów, rozwoju 
zawodowego i szkoleń, w wyniku których podejmowane były działania, mające na celu poprawę jakości 
oraz efektywności pracy osób zatrudnionych w NOSG. 

Przy stosowaniu narzędzi motywacyjnych opierano się o przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. Z wewnętrznych uregulowań opracowano jedynie Regulamin premiowania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i pracowników Służby Zdrowia 
zatrudnionych w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie18.  

                                                           
11 Plany te zostały opracowane w oparciu o Plany działalności Straży Granicznej, jak również na podstawie priorytetów ujętych 
w budżecie zadaniowym na 2014 i 2015 r.. 
12 Zadanie to należało do powołanego rozkazem Komendanta NOSG z dnia 18 kwietnia 2013 r. zespołu, w skład którego 
wchodzili przedstawiciele Wydziału: Techniki i Zaopatrzenia, Granicznego, Prezydialnego, Finansów, Kadr i Szkolenia. 
13 Zwany dalej Programem ZZL. 
14 Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o służbie cywilnej. 
15 Zwanego dalej zarządzeniem w sprawie standardów ZZL. 
16 Zwana dalej także diagnozą ZZL. 
17 Human Resources. 
18 Wprowadzony decyzją Nr 124 Komendanta NOSG z dnia 8 września 2011 r., zmienioną decyzją Komendanta NOSG Nr 93  
z dnia 17 września 2013 r., zwany dalej Regulaminem premiowania w NOSG. 
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Rozpoznawanie potencjału i predyspozycji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy SG 
zatrudnionych w NOSG następowało na bieżąco, tj. w codziennej pracy/służbie, w zależności od 
charakteru wykonywanych zadań. Powyższe realizowane było poprzez indywidualne rozmowy 
pracowników/funkcjonariuszy SG z przełożonymi, bieżącą obserwację wykonywanych czynności na 
zajmowanym stanowisku służbowym, czynności kontrolne, instruktażowe, sporządzanie ocen i opinii, 
a także analizowanie indywidualnych potrzeb w zakresie wykształcenia, zainteresowań. Działania te - 
zdaniem jednostki kontrolowanej - pozwalały Komendantowi na uzyskanie, za pośrednictwem 
bezpośrednich przełożonych, wiedzy na temat m.in. czynników najbardziej motywujących osoby 
zatrudnione w Oddziale. Nie przedstawiono jednak szczegółowych informacji i wyników 
przeprowadzanych analiz w tym zakresie. 

W NOSG wobec osób podległych wykorzystywano zarówno płacowe, jak i pozapłacowe narzędzia 
w zakresie motywowania, wynikające głównie z przepisów prawa. Narzędzia te - oprócz przyznawanej 
premii - miały charakter pozytywny. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały zawarte w dalszej 
części niniejszego dokumentu.  

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostki kontrolowanej, stosowane w NOSG narzędzia motywacyjne 
podlegały bieżącej analizie i ocenie stopnia ich skuteczności. Dane w powyższym zakresie oparte były na 
informacjach uzyskiwanych od samych pracowników i funkcjonariuszy SG, ich przełożonych oraz 
przedstawicieli związków zawodowych działających w Oddziale. Przedmiotowe informacje przekazywane 
były Komendantowi NOSG w ramach telekonferencji z kierownikami komórek/jednostek organizacyjnych 
NOSG, odbywających się do września 2014 r. cotygodniowo, a później w zależności od potrzeb. Uzyskana 
w tym temacie wiedza wykorzystywana była - jak wyjaśniła jednostka kontrolowana - do poprawy 
skuteczności i wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć istniejącego systemu motywacyjnego. Nie 
wskazano jednak kontrolującym jakie działania w związku z tym zostały podjęte. Stąd też wątpliwości 
budzi uznanie powyższego za element służący doskonaleniu systemu motywacyjnego. Co prawda, 
w NOSG w 2015 r. planowane jest opracowanie i przeprowadzenie - w ramach wzmocnienia procesów 
zarządzenia zasobami ludzkimi i zgodnie z celem wyznaczonym w diagnozie ZZL - badania ankietowego 
diagnozującego poziom zadowolenia z pracy w Oddziale; jednak zauważyć należy, że ankieta ta zostanie 
przeprowadzona po pierwsze - na próbie jedynie 40% zatrudnionych w NOSG, po drugie - tylko 
pracowników ksc. 

W obowiązującym w NOSG systemie motywacyjnym pozostawiono przełożonym odpowiednią 
swobodę w zakresie motywowania i wyboru narzędzi temu służących. Przełożeni -  
z uwagi na bezpośredni i systematyczny kontakt z podległymi osobami - mieli największe możliwości 
uzyskania wiedzy o najbardziej pożądanych metodach motywowania podległych 
pracowników/funkcjonariuszy SG. Występowali oni z wnioskiem o przyznanie funkcjonariuszowi 
SG/pracownikowi konkretnego motywatora, zaś ostateczną decyzję w tym zakresie podejmował 
Komendant NOSG.  

Każdy funkcjonariusz SG, zajmujący stanowisko kierownicze w NOSG, odbył szkolenie  
specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej19 w trakcie, którego m.in. poznawał zagadnienia 
dotyczące podstaw teoretycznych i praktycznych kierowania w organizacjach, opanowywał podstawowe 
pojęcia opisujące funkcje kierownicze (w tym w zakresie motywowania) oraz zasady kierowania 

                                                           
19 Powyższe ustalono na podstawie dokumentów, znajdujących się w teczkach akt osobowych osób piastujących stanowisko 
kierownicze, objętych próbą. 
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zespołami ludzkimi. Ponadto, uczestniczyli oni także w innych kursach i szkoleniach, w ramach których 
przekazywana była wiedza z zakresu motywowania podwładnych.  

Przełożonych oceniano także pod kątem zarządzania zasobami ludzkimi. Odnośnie do 
funkcjonariuszy SG, ocena taka uwzględniana była podczas ich opiniowania służbowego20. Miało to 
odzwierciedlenie w pkt III opinii, tj. ocenie sposobu wykonywania zadań służbowych przez 
funkcjonariuszy SG zajmujących stanowiska kierownicze w SG, jak i w pkt IV opinii, tj. w ocenie uzdolnień 
mających wpływ na sposób wykonywania zadań służbowych. Ponadto, bieżąca i rzetelna ocena 
przełożonych w zakresie ZZL była dokonywana przez Komendanta NOSG - jak zapewniła jednostka 
kontrolowana - na podstawie uzyskiwanych przez niego informacji o działalności Oddziału21. Odnośnie 
zaś do pracowników ksc zajmujących stanowiska kierownicze w Oddziale22, co prawda podlegali oni 
ocenie okresowej według m.in. takich kryteriów jak: zarządzanie personelem, komunikacja, budowanie 
stosunków przez współpracę. Jednak z uwagi na fakt, że nie realizowali oni zadań z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi, nie podlegali tym samym temu kryterium, które w istocie należy do kryteriów 
fakultatywnych. Zadanie ZZL wykonuje w NOSG jedynie kadra kierownicza Oddziału, tj. Komendant 
Oddziału, komendanci placówek oraz naczelnicy wydziałów. Pracownicy sprawujący funkcję kierowniczą 
w NOSG odpowiadali jedynie za prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami realizację zadań 
wykonywanych przez podległych sobie funkcjonariuszy i pracowników danego zespołu, sekcji.  

W okresie objętym kontrolą odnotowano w NOSG niski poziom fluktuacji pracowników 
i funkcjonariuszy SG23. Przypadki rezygnacji/odejścia wynikały z przesłanek określonych w przepisach 
prawa, bądź związane były ze sprawami osobistymi osób odchodzących24. Dodatkowo w tym miejscu 
warto zaznaczyć, że w NOSG opracowana i wdrożona została w dniu 16 lutego 2015 r. Wewnętrzna 
procedura wywiadu wyjściowego, której integralną część stanowi ankieta wywiadu wyjściowego. 
Powyższe działanie wynikało z kolei z przeprowadzonej w NOSG diagnozy ZZL i wyznaczonego w niej celu 
szczegółowego w obszarze rozwiązywania stosunku pracy. Wdrażając ww. procedurę, Komendant NOSG 
wypełnił tym samym zalecenie Szefa Służby Cywilnej, zawarte w załączniku do zarządzenia w sprawie 
standardów ZZL. Procedurą tą objęto jedynie pracowników zatrudnionych w NOSG odchodzących 
z pracy. Zgodnie z założeniami NOSG, zadaniem jej ma być identyfikacja obszarów wymagających działań 
naprawczych, w celu poprawy jakości funkcjonowania polityki kadrowej Oddziału; wczesne 
                                                           
20 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie 
okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 86, poz. 787, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 
w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy SG. 
21 Tj. poprzez tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne statystyki i analizy z zakresu działalności poszczególnych 
jednostek organizacyjnych NOSG; cotygodniowe odprawy komendantów PSG i naczelników wydziałów; wszelkie wnioski, 
meldunki i raporty dotyczące poszczególnych funkcjonariuszy SG i zdarzeń służbowych; wyniki wewnętrznego nadzoru, 
przeprowadzane ankiety i kontrole z zakresu różnych aspektów działalności NOSG.  
22 Tj. kierownik zespołu, kierownik sekcji, kierownik kancelarii. 
23 W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 marca 2015 r. ze służby w NOSG odeszło 63 funkcjonariuszy SG  i 22 
pracowników. Stan zatrudnienia w NOSG na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił: 2399 funkcjonariuszy  SG i 386 pracowników.  
24 Z 63 odchodzących z NOSG funkcjonariuszy SG 37 - nabyło uprawnienia emerytalne, 12 - osiągnęło 30 lat wysługi emerytalnej, 
7 - z orzeczeniem komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do służby, 3 - wystąpiło w związku z sytuacją rodzinną i osobistą,  1 - 
otrzymał ofertę pracy, która pozwalała mu na rozwój w wyuczonym zawodzie (ratownik medyczny), 1 - został zwolniony z tytułu 
upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, 1 - w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu, 1 - z 
powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby. Odnośnie do pracowników: 8 z 22 rozwiązało 
umowę o pracę w związku z przyjęciem do służby w NOSG, w przypadku 5 - umowy uległy rozwiązaniu z upływem okresu na jaki 
były zawarte, 1 - rozwiązał umowę o pracę w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych, 1 - w związku z utrudnionymi 
dojazdami do pracy, 2 - zmianą miejsca zamieszkania oraz korzystniejszymi warunkami finansowymi, 1 - wystąpił z prośbą 
o przeniesienie do innego oddziału SG, nie podając powodu przeniesienia, 1 uzasadnił uzyskaniem pozytywnego wyniku 
postępowania kwalifikacyjnego, będącego jednym z warunków przyjęcia do służby w Służbie Celnej, w przypadku 1 - nastąpił 
zgon, 1- wypowiedział umowę bez uzasadnienia tej decyzji. 
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rozpoznawanie i eliminowanie zjawisk negatywnych dotyczących zarządzania komórkami/jednostkami 
organizacyjnymi NOSG; monitorowanie przyczyn odchodzenia z pracy pracowników; podjęcie działań 
zmierzających do zapobiegania fluktuacji kadry, w szczególności osób o pożądanych kwalifikacjach; 
kształtowanie pozytywnego wizerunku Oddziału jako interesującego/wartościowego pracodawcy.  

W NOSG w Chełmie dokonywana była, w oparciu o posiadaną bazę danych, identyfikacja 
zasobów kadrowych kluczowych dla działania Oddziału. Baza ta zawierała niezbędne informacje 
dotyczące funkcjonariuszy SG/pracowników, zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanego przez 
nich wykształcenia, kwalifikacji dodatkowych, stażu służby/pracy. Wykorzystywana była do analizy 
dostępnych zasobów kadrowych, a tym samym do prowadzenia polityki kadrowej w NOSG. Identyfikacja 
kluczowych zasobów ludzkich była dokonywana także w oparciu o wykonywane pomiary efektywności 
pracy poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych NOSG oraz poszczególnych funkcjonariuszy 
SG. W tym celu w niektórych placówkach SG prowadzone były tabele analityczne wyników osiąganych 
w służbie przez funkcjonariuszy SG w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego, do których 
każdy z nich miał możliwość wglądu. Zidentyfikowane w ten sposób osoby, kluczowe dla działania 
Oddziału, były dodatkowo motywowane poprzez kierowanie na szkolenia zawodowe, udział w grupach 
zadaniowych oraz powierzanie im funkcji koordynatora grupy realizacyjnej.  

Przyjęte w NOSG rozwiązania w obszarze motywowania (o czym szczegółowo w dalszej części 
niniejszego dokumentu) mogły służyć zatrzymaniu wykwalifikowanych, zaangażowanych pracowników 
i funkcjonariuszy SG. Niska fluktuacja kadr mogła być jednak wynikiem okoliczności niezależnych od 
działań jednostki, podejmowanych w obszarze motywowania, a mianowicie: zatrudnienie w jednostce 
będącej jednym z głównych pracodawców w regionie (zarówno pod względem zatrudnienia, struktury, 
jak i zasięgu terytorialnego), stabilność zatrudnienia wynikająca z pracy w instytucji państwowej, mającej 
strategiczne znaczenie dla obronności państwa i jego suwerenności, a także dającej poczucie swoistego 
prestiżu społecznego.  

W anonimowej ankiecie, przeprowadzonej przez zespół kontrolerów, na pytanie  
o skuteczność istniejącego w Oddziale systemu motywacyjnego odpowiedziało 73% respondentów, 
wśród których 80% wypowiedziało się negatywnie w tym zakresie; 15% wskazywało, że system 
motywacyjny w Oddziale był skuteczny; dla 5% ankietowanych - kwestia ta była trudna do określenia.  

Najczęstsze powody wskazywane przez ankietowanych, mogące świadczyć o nieskuteczności 
systemu motywacyjnego w NOSG to: brak jasnych i znanych wszystkim kryteriów oceniania  
i nagradzania, niedostateczne docenianie przez przełożonych wykwalifikowanych pracowników  
i funkcjonariuszy SG, brak możliwości rozwoju, nieadekwatność wynagrodzenia do wykonywanej pracy. 
Odnotowano także stwierdzenia, z których wynika, że aby rozwijać się i być docenianym należy posiadać 
w NOSG odpowiednie koneksje. Największa jednak liczba respondentów wskazywała na brak systemu 
motywacyjnego w NOSG, bądź na istnienie tylko niektórych jego elementów.  

Powyższe ustalenia świadczyć mogą o niedopasowaniu stosowanych w NOSG narzędzi 
motywacyjnych do oczekiwań funkcjonariuszy SG i pracowników. Zapewne wiedza przekazywana 
Komendantowi przez bezpośrednich przełożonych, czy też indywidualne rozmowy  
z pracownikami/funkcjonariuszami SG nie stanowiły wystarczającego narzędzia do rozpoznawania 
potrzeb.  
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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 Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie.  

 

2.1. Kształtowanie uposażeń funkcjonariuszy SG pełniących służbę w NOSG w Chełmie. 

Uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej 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 
funkcjonariusza SG 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 NOSG w Chełmie z dodatków, których wysokość ma charakter uznaniowy, przyznawano bądź 
podwyższano funkcjonariuszom SG dodatek służbowy i dodatek funkcyjny. Dokonywano tego na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 
r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej25. 
Zgodnie z ww. aktem, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2014 r., wysokość 
przyznawanego i podwyższanego dodatku ustalano przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej 
w poszczególnych kategoriach, określonych w załączniku tego rozporządzenia. Natomiast po zmianie, tj. 
z dniem 1 października 2014 r., wysokość ustalano w procentach podstawy naliczenia danego dodatku.  

Przyznanie ww. dodatków oraz ich podwyższenie następowało z urzędu bądź na wniosek 
właściwego przełożonego funkcjonariusza SG, po spełnieniu przesłanek określonych w ww. 
rozporządzeniu26. Przy zmianie wysokości dodatku uwzględniano: absencję funkcjonariusza SG 
spowodowaną przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym, macierzyńskim, 
bezpłatnym oraz przypadki, w których wobec funkcjonariusza SG prowadzone było postępowanie 
dyscyplinarne lub karne bądź funkcjonariusz SG był w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej. 

Na podstawie badanej próby ustalono, że w okresie objętym kontrolą zmiana wysokości 
dodatków do uposażenia nastąpiła odnośnie do 42 z 48 funkcjonariuszy SG, tj. 37 podwyższono dodatek, 
zaś 5 przyznano go w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości, w tym jednemu dwukrotnie. Nie 
odnotowano żadnego przypadku, w którym dodatek służbowy bądź funkcyjny zostałby obniżony. We 
wszystkich badanych przypadkach stwierdzono, że zarówno ich przyznanie/podwyższenie, jak i sama 
wysokość zostały powiązane z oceną efektów pracy. Efektywność pracy osób zatrudnionych w NOSG była 
analizowana na bieżąco przez bezpośrednich przełożonych. Uzasadnieniem zmiany wysokości dodatków 
było należyte bądź wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, z uwzględnieniem posiadanych 
kwalifikacji i umiejętności wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku. Zmiana ta związana była także 

                                                           
25 Dz. U. Nr 24, poz. 148, z późn. zm., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie uposażenia oraz dodatków SG. 
26 Zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 września 2014 r., jak i obowiązującym po dniu 1 października  
2014 r. 
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z mianowaniem funkcjonariusza SG na wyższe stanowisko służbowe. Powyższe znalazło odzwierciedlenie 
w przedstawionej dokumentacji. 

Badając problematykę przyznawania dodatków do uposażenia zwrócono także uwagę na 
dokonywane, w okresie objętym kontrolą, zwiększenia dodatków służbowych/funkcyjnych tym 
funkcjonariuszom SG, którzy pełnili służbę graniczną w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub 
kontroli ruchu granicznego oraz pełniącym służbę w wydziale zabezpieczenia. Między innymi możliwość 
taką przewidywały obowiązujące do dnia 30 września 2014 r. przepisy rozporządzenia  
w sprawie uposażenia oraz dodatków SG. Przedmiotowe zwiększenia miały na celu zmotywowanie 
funkcjonariuszy SG do pełnienia służby w strategicznych pionach, realizujących zadania Straży Granicznej 
wynikające z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej27. Pomimo uchylenia, 
z dniem 1 października 2014 r., przepisów regulujących przedmiotowe zwiększenia, Komendant NOSG 
zachował je funkcjonariuszom SG na okres 6 miesięcy, tj. w tym przypadku do dnia 31 marca 2015 r., co 
było zgodne z przepisami przejściowymi28.  

Nie stwierdzono znaczących różnic w wysokości dodatków służbowych/funkcyjnych posiadanych 
przez funkcjonariuszy SG na podobnych stanowiskach pracy, realizujących te same zadania. Niewielka 
różnica wynikała ze stażu służby, wykształcenia bądź doświadczenia funkcjonariuszy SG. Dodać należy, że 
zdarzały się przypadki, w których wysokość ww. dodatków funkcjonariuszy SG, zajmujących takie same 
stanowiska służbowe, była identyczna. W NOSG przyjęto jednolitą politykę kształtowania wysokości 
dodatków, której założeniem było niwelowanie istniejących znacznych różnic w wysokościach dodatków 
służbowych/funkcyjnych posiadanych przez funkcjonariuszy SG, zajmujących równorzędne stanowiska 
służbowe. Działania w tym zakresie podejmowane były w NOSG od 2008 r. i polegały na dążeniu do 
maksymalnego uśredniania dodatków służbowych/funkcyjnych posiadanych przez funkcjonariuszy SG, 
realizujących podobne zadania służbowe. Natomiast w uzasadnionych przypadkach - o czym była mowa 
powyżej - możliwe było czasowe ich podwyższenie w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie 
uposażenia oraz dodatków SG. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Komendant NOSG 
poprzez okresowe kształtowanie dodatków do uposażenia, wykorzystywał ich motywacyjny charakter. 

Odnotowano także 6 przypadków przyznania dodatku na czas nieokreślony w nowej, wyższej 
wysokości, co z kolei związane było z mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe29 oraz oceną 
osiąganych przez funkcjonariusza SG wyników w realizacji codziennych obowiązków służbowych  
i powierzonych zadań30.  

Jako główny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dodatku  
w nowej, wyższej wysokości bądź o okresie na jaki podwyższany był dodatek służbowy/funkcyjny, 
jednostka kontrolowana wskazała możliwości finansowe NOSG. Ponadto, długość okresu na jaki 
podwyższany był dodatek wynikała z terminów realizacji zadania, np. w związku z udziałem 
funkcjonariusza SG w czynnościach wykraczających poza zwykły zakres obowiązków służbowych. 

Dodatki do uposażeń częściej podwyższano na czas określony, tj. na okres od 1 do 3 miesięcy, niż 
przyznawano w nowej, wyższej niż uprzednio wysokości. W przypadku dodatków zwiększanych  

                                                           
27 Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o Straży Granicznej. 
28 Zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1233).  
29 Odnotowano 5 takich przypadków. 
30 Odnotowano 1 taki przypadek. 
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z tytułu pełnienia służby granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu 
granicznego oraz pełnienia służby w wydziale zabezpieczenia był to okres od 3 do 12 miesięcy.  

W 75 na 100 skontrolowanych podwyższeń, zmiana wysokości dodatku była na odczuwalnym dla 
funkcjonariusza SG poziomie31.  

Zmiany wysokości dodatków do uposażeń nie były dokonywane w okresie prowadzenia 
postępowania dyscyplinarnego,  ani po ukaraniu karą dyscyplinarną w okresie, w którym kara nie uległa 
zatarciu. Nie następowało to także po uzyskaniu negatywnej opinii służbowej. We wszystkich badanych 
przypadkach podwyższanie funkcjonariuszom SG dodatku do uposażenia nastąpiło w czasie pełnienia 
przez nich służby na stanowiskach służbowych.  

Z analizy ankiet przeprowadzonych przez zespół kontrolerów w NOSG w Chełmie wynika, że 
wysokość uposażenia - w ocenie funkcjonariuszy SG - nie dla wszystkich miała charakter motywacyjny. 
32% ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało, że wysokość uposażenia motywowała ich do lepszej pracy 
w stopniu słabym; 41% uznało, że w stopniu średnim; 21% oceniło poziom uposażenia jako motywujący 
w stopniu dobrym, zaś jedynie 6% ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało go za motywujący w stopniu 
bardzo dobrym. Ponadto, jedynie 2% ankietowanych funkcjonariuszy SG uznało, że wysokość 
otrzymywanego przez nich uposażenia była na poziomie zdecydowanie satysfakcjonującym; 37% uznało 
je za raczej satysfakcjonujące; 38% za raczej niesatysfakcjonujące; 19% za zupełnie niesatysfakcjonujące, 
zaś 4% trudno było to określić. 

2.2 Kształtowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w NOSG w Chełmie. 

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 ustalić relatywną wartość poszczególnych stanowisk w organizacji, a tym samym dać podstawę 
do porównywania wartości stanowisk pracy i kształtowania wynagrodzeń członków korpusu służby 
cywilnej w bardziej zobiektywizowany sposób32.  

Stanowiska członków korpusu służby cywilnej w NOSG zostały poddane procesowi 
wartościowania. Stwierdzono jednak, że wysokość wynagrodzeń tej grupy zatrudnionych w NOSG nie 
została powiązana z wynikami wartościowania, jak też z przeprowadzonymi ocenami okresowymi. Wyniki 
wartościowania stanowisk, jak i mnożniki kwot bazowych nie we wszystkich przypadkach odpowiadały 
wartościom przedstawionym w tabeli płac pracowników ksc zatrudnionych w Nadbużańskim Oddziale 
Straży Granicznej, co stanowi nieprawidłowość. W 1133 na 26 przypadków wyniki wartościowania 
stanowisk ksc nie znalazły odzwierciedlenia w tabeli płac34. Ponadto, stwierdzono 435 przypadki, 
w których faktyczne mnożniki kwoty bazowej były wyższe od maksymalnych, przewidzianych dla danego 

                                                           
31 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że za poziom ten zostanie uznane podwyższenie o co najmniej 30% miesięcznie (jeśli 
dodatek miał zostać podwyższony na okres 1 miesiąca) lub, jeśli suma podwyższenia dodatków w poszczególnych miesiącach 
wyniosła co najmniej 30% wartości otrzymywanego dodatku (jeśli dodatek był podwyższony na czas określony dłuższy niż 
miesiąc), a jeśli dodatek był podwyższony na czas nieokreślony - co najmniej 30% wartości otrzymywanego dodatku przez okres 
kolejnych 12 miesięcy.  
32 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
33 Dotyczy stanowisk: PSG/HR/GZL/KO/1, PPOŻ/1, WKiSz/sso/5, PSG/DŁ/1, TR/PSG/GZL/KO-1, DK/PSG/GZL/KO/1, 
SŁ/PSG/GZL/KO/1, PSG/LB/1, PSG/ZO/7/KO/1, PSG/HB/GZL/KO-1, ZAW/1. 
34 W tabeli płac uwzględniono niższą liczbę punktów dla danego stanowiska niż ta, która wynikała z wartościowania. 
35 Dotyczy stanowisk: PPOŻ/1, DK/PSG/GZL/KO/1, WCU/SKIN/1, ZAW/1. 
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stanowiska w tabeli płac NOSG. Ponadto, 236 z 7 pracowników ksc zajmujących stanowiska starszych 
inspektorów kierowników kancelarii głównej w placówkach SG NOSG, które zostały zwartościowane na 
tym samym poziomie, przyznano wyższe od pozostałych wynagrodzenie. Z kolei, w Pionie Głównego 
Księgowego stwierdzono przypadek, w którym starszy inspektor, którego stanowisko zostało 
zwartościowane na poziomie 115 pkt37 otrzymywał wyższe wynagrodzenie od dwóch innych starszych 
inspektorów zatrudnionych w tej komórce organizacyjnej, których stanowiska zostały zwartościowane na 
121 pkt38. Różnice w powyższych przypadkach nie były związane z posiadanymi kwalifikacjami, 
doświadczeniem, okresem zatrudnienia w NOSG ani z wysoką oceną pracy tych pracowników. 
Wystąpienie powyższych różnic w wynagrodzeniu zasadniczym wymienionych pracowników ksc 
spowodowane było zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi przez Komendanta Głównego SG 
w czerwcu 2011 r. oraz lipcu 2014r. i koniecznością wprowadzenia zmian etatowych, w ramach których 
pracownicy byli przenoszeni na nowo utworzone stanowiska z zachowaniem - na podstawie porozumień 
z Komendantem NOSG - dotychczasowych wynagrodzeń. Wpływ na powyższe miało również 
podwyższenie z dniem 1 października 2014 r. wynagrodzeń zasadniczych pracownikom zatrudnionym 
w Straży Granicznej39. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Komendant NOSG.  

Tabela płac - opracowana i zatwierdzona przez Komendanta NOSG w 2008 r. - nie była 
aktualizowana do dnia zakończenia czynności kontrolnych, pomimo wystąpienia w tym czasie zmian 
w strukturze etatowej Oddziału, co uznano na nieprawidłowość. Tym samym nie zrealizowano 
wyznaczonego w diagnozie ZZL (w obszarze wynagradzania i motywowania) celu szczegółowego, który 
polegać miał na weryfikacji tabeli mnożników dla członków ksc. Dla osiągnięcia założonego celu 
zaplanowano podjęcie prac nad aktualizacją tabeli mnożników dotyczących wynagrodzeń w ksc oraz 
opracowanie nowej tabeli, dostosowanej do aktualnego poziomu wynagrodzeń. Zauważyć należy, że 
harmonogram wdrożenia standardów zakładał realizację powyższego celu w 2014 r. (w tym koniec 2013 
r. - na podjęcie prac w tym zakresie). Działania związane z realizacją ww. celu zostały podjęte dopiero 
w październiku 2014 r., co z kolei związane było ze zmianą wysokości wynagrodzeń zasadniczych 
pracowników (o czym była mowa wyżej). Jednak, do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tabela 
mnożników w NOSG nie została zaktualizowana. Powodem opóźnienia były zmiany w strukturze 
etatowej, konieczność dokonania aktualizacji opisów stanowisk pracy i związane z nią utrudnienia, tj. 
błędy w opisach, nieobecności osób sporządzających opisy. Odpowiedzialność za niezaktualizowanie 
tabeli płac ponosi Komendant NOSG.   

Powszechnie uznaje się, że proces wartościowania tworzy racjonalne podstawy do opracowania 
i utrzymania sprawiedliwej i uzasadnionej struktury płac i 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 wartości40. Przeprowadzony w NOSG w Chełmie proces 
wartościowania, którego istotą powinno być 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, nie spełnił swojej funkcji. Świadczyć 

                                                           
36 Dotyczy stanowisk: PSG/LB/1, DK/PSG/GZL/KO/1. Oceny okresowe tych pracowników były najniższe spośród  
7 porównywanych pracowników, zajmujących stanowiska starszych inspektorów kierowników kancelarii głównej. 
37 Tj. stanowisko PGK/SKiR/06. 
38 Tj. stanowisko PGK/RiP/4 i PGK/SRiP/03. 
39 Zgodnie z zasadami określonymi w piśmie Biura Finansów KGSG z dnia 23 września 2014 r. (znak: FAX-KG-FI-1694/14). 
40 Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020, KPRM Warszawa 2011. 
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to może o braku wiedzy na temat znaczenia procesu wartościowania stanowisk pracy w konstruowaniu 
systemu płac poprzez określenie relacji poziomu trudności zadań i zakresu odpowiedzialności na 
poszczególnych stanowiskach pracy oraz wysokości wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku 
pracy. 

Na wysokość otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia wpływ powinny mieć również 
wyniki ocen okresowych. Po przeprowadzeniu analizy ocen okresowych pracowników ksc z badanej 
próby stwierdzono, że - podobnie jak wartościowanie stanowisk pracy - nie miały one wpływu na 
wysokość otrzymywanego przez tych pracowników wynagrodzenia, co uznano za nieprawidłowość. 
Osoby zajmujące niżej zwartościowane stanowiska, otrzymujące wyższe wynagrodzenia, uzyskały niższą 
ocenę okresową niż osoby zajmujące wyżej zwartościowane stanowiska. Jako powód tej 
nieprawidłowości należy wskazać po pierwsze, fakt niewykorzystania w praktyce analiz ocen okresowych, 
których dokonywano w NOSG - o czym była mowa w pkt 1 niniejszego dokumentu, a po drugie, brak 
wiedzy na temat znaczenia poszczególnych obszarów HR, w tym przypadku powiązania ocen okresowych 
z kształtowaniem wysokości wynagrodzeń41. Skutkiem powyższego było osłabienie funkcji motywacyjnej 
ocen okresowych jako ważnego składnika w całym systemie motywacyjnym. To właśnie oceny okresowe, 
obok wyników wartościowania stanowisk, powinny mieć wiodącą rolę w procesie kształtowania 
wysokości wynagrodzeń pracowników. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi 
Komendant NOSG.   

Stanowiska pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej nie podlegały procesowi 
wartościowania, a ich wynagrodzenia ustalane były na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego42, w których określono zarówno tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego, jak i stawki dodatków funkcyjnych oraz tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania obowiązków na poszczególnych stanowiskach.  

W okresie objętym kontrolą 15 z 39 pracowników z badanej próby podwyższono wynagrodzenie 
zasadnicze. 11 spośród tych 15 osób podwyższono wynagrodzenie raz, 2 osobom - dwa razy, 2 osobom - 
trzy razy. W 10 przypadkach podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego było konsekwencją awansów 
pracowników. W pozostałych przypadkach, uzasadnieniem podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 
było wzorowe, sumienne i rzetelne wypełnianie przez pracowników obowiązków służbowych. 
Przeważająca liczba ww. podwyższeń wynagrodzeń zasadniczych (19 z 21) nie osiągnęła odczuwalnego 
dla pracowników poziomu43. Wzrost wynagrodzenia w tych przypadkach mógł nie mieć motywacyjnego 
charakteru.  

Członkom ksc zatrudnionym w NOSG przyznawane były dodatki zadaniowe, zaś pracownikom 
spoza ksc - dodatki specjalne.  

                                                           
41 Wśród celów oceniania pracowników wyróżnia się cele motywacyjne (realizowane poprzez uzyskiwanie przez pracowników 
informacji zwrotnej o efektach ich pracy) oraz cele administracyjne (realizowane poprzez wykorzystanie wyników ocen do 
prowadzenia polityki personalnej w tym w zakresie wynagradzania pracowników. Por. A. Ludwiczyński, Ocenianie pracowników 
(w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król,  
A. Ludwiczyński, Warszawa 2006, s. 279.  
42 Tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 
27, poz.134, z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc. 
43 Na potrzeby niniejszej kontroli założono, że aby podwyżka wynagrodzenia była odczuwalna to przy wynagrodzeniu brutto 
niższym niż 2500 zł wzrost uposażenia powinien wzrosnąć o co najmniej 20%. Jeśli natomiast wynagrodzenie zasadnicze 
przekroczyłoby poziom 2500 zł brutto, za podwyżkę odczuwalną uznano wzrost o co najmniej 10%. 
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Dodatki zadaniowe były przyznawane z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków na 
zajmowanym stanowisku. Natomiast dodatki specjalne były przyznawane: za zwiększenie zakresu 
obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy oraz za pracę w niekorzystnych 
warunkach (np. w stałym i bezpośrednim kontakcie z substancjami żrącymi i drażniącymi, w hałasie 
i zapyleniu).  

W ramach czynności kontrolnych porównano zakresy obowiązków, zarówno pomiędzy 
pracownikami, jak i pomiędzy pracownikami a funkcjonariuszami SG 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. W wyniku porównania stanowisk pracowników nie stwierdzono, aby 
różnice te były znaczące. Z kolei porównując zakresy obowiązków pracowników i funkcjonariuszy SG 
stwierdzono przypadek, w którym wykonujący te same zadania pracownik ksc- asystent Wydziału Kadr 
i Szkolenia otrzymywał wynagrodzenie na poziomie 2338,55 zł brutto44, podczas gdy funkcjonariusz SG - 
młodszy asystent Wydziału Kadr i Szkolenia otrzymywał za wykonywanie tych samych obowiązków 
2971,70 zł brutto45. Należy jednak stwierdzić, że poza tym przypadkiem, zasada jednakowego 
wynagrodzenia pracowników za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, określona w art. 
183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została zachowana46.  

Z analizy ankiet przeprowadzonych w NOSG wynika, że wysokość wynagrodzenia -  
w ocenie pracowników - nie spełniała dostatecznie swojej funkcji motywacyjnej. Aż 61% respondentów 
uznało, że wysokość wynagrodzenia motywuje ich do lepszej pracy w stopniu słabym; 21% osób uznało, 
że wysokość wynagrodzenia w średnim stopniu motywowała je do lepszej pracy. Tylko 12% osób oceniło 
poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu dobrym, natomiast 6% ankietowanych pracowników 
oceniło poziom wynagrodzenia jako motywujący w stopniu bardzo dobrym. Ponadto, 50% ankietowanych 
pracowników uznało, że wysokość otrzymywanego przez nich wynagrodzenia była na poziomie zupełnie 
niesatysfakcjonującym; 38% uznało je za raczej niesatysfakcjonujące; 6% za raczej satysfakcjonujące, zaś 
3% osób uznało wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za zdecydowanie satysfakcjonujące; 3% osób 
nie miało zdania w tym zakresie.  

Dodatkowo, 55% respondentów uznało, że wysokość wynagrodzenia nie była adekwatna do 
wykonywanej pracy; 27% uznało ją za raczej nieadekwatną; tylko 2% ankietowanych oceniło, że 
wysokość wynagrodzenia była raczej adekwatna, zaś 7% osób uznało otrzymywane wynagrodzenie za 
adekwatne do wykonywanej pracy; 9% wskazało, że trudno powiedzieć.  

Przedstawione powyżej wyniki ankiet świadczyć mogą o tym, że wysokość wynagrodzenia nie 
była czynnikiem motywującym. 

 

                                                           
44 Bez dodatku stażowego. 
45 Uwzględniono razem z dodatkiem służbowym i dodatkiem za stopień. Nie uwzględniono wzrostu z tytułu wysługi lat. 
46 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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2.3 Zasady oraz kryteria przyznawania nagród oraz premii pracownikom i funkcjonariuszom SG 
zatrudnionym/pełniącym służbę w NOSG w Chełmie. 

Nagrody stanowią ważny motywator, gdy są związane z istotnym osiągnięciem i na tyle wysokie, 
aby stanowić prawdziwą wartość dla nagradzanego pracownika/funkcjonariusza SG oraz gdy istnieje 
powszechne poczucie, że przydziela się je według obiektywnych kryteriów. Nagrody powinny być 
wręczane niezwłocznie po odniesieniu przez pracownika/funkcjonariusza SG sukcesu, w obecności innych 
zatrudnionych tak, aby każdy z nich mógł poznać osiągnięcia nagradzanej osoby. Taki sposób 
postępowania wzmacnia funkcję motywacyjną nagród.  

Dla żadnej z grup zatrudnionych w Oddziale nie zostały opracowane wewnętrzne przepisy, które 
określałyby zasady przyznawania im nagród pieniężnych. Przyznawano je w oparciu o przesłanki 
wynikające z przepisów prawa, tj. ustawy o Straży Granicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom 
Straży Granicznej47 - odnośnie do funkcjonariuszy SG, na podstawie ustawy o służbie cywilnej - odnośnie 
do pracowników ksc oraz na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych48 i rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc - wobec 
pracowników nienależących do ksc. Jedynie w Regulaminie pracy dla pracowników zatrudnionych 
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej49 wskazano50 przesłanki51 przyznawania tego rodzaju 
motywatora. Zgodnie z ww. aktem pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich 
obowiązków, przejawianie inicjatywy, podnoszenie wydajności oraz jakości pracy, szczególnie 
przyczyniają się do wykonywania zadań Oddziału, mogła być przyznana nagroda.  

Czynnikiem uwzględnianym przy przyznawaniu nagród dla pracowników/funkcjonariuszy SG była 
nieobecność w pracy/służbie wynikająca z przebywania na zwolnieniach lekarskich, urlopach 
wypoczynkowych, macierzyńskich i bezpłatnych. W odniesieniu do wszystkich pracowników istotny 
wpływ na wysokość nagrody miał również wymiar zatrudnienia, zaś w odniesieniu do nowo 
zatrudnionych pracowników, także okres pracy w NOSG52.  

Komendant - w wysyłanych do kierowników komórek/jednostek organizacyjnych telegramach, 
dotyczących zasad podziału przyznanych środków finansowych na nagrody - każdorazowo obligował ich 
do zapoznania podległych osób z tymi zasadami oraz z czynnikami decydującymi o przyznaniu bądź 
nieprzyznaniu nagrody pieniężnej. Przełożeni, po omówieniu tych kwestii, sporządzali wnioski (wraz 
z uzasadnieniem) o przyznaniu nagrody. Takiego postępowania nie można jednak uznać za właściwe. 
Charakter nagrody wskazuje bowiem, że wszyscy pracownicy i funkcjonariusze SG powinni wiedzieć 
wcześniej, że istnieje możliwość otrzymania nagrody oraz znać kryteria jej otrzymania. Dlatego też, 
każdorazowe określanie przez Komendanta NOSG kryteriów przyznania nagród bezpośrednio przed 
faktem ich przyznania było sprzeczne z ideą tego narzędzia motywacyjnego. Zasady w tym zakresie 
powinny być czytelne, znane wszystkim i stałe. Powyższe uznano za nieprawidłowość, za którą 
odpowiedzialność ponosi Komendant NOSG w Chełmie. 

                                                           
47 Dz. U. Nr 56, poz. 510, z późn. zm. 
48 Dz. U. z 2013 r., poz.269 z późn. zm. 
49 Wprowadzonym decyzją Nr 46 Komendanta NOSG w Chełmie z dnia 10 maja 2011 r., zwanym dalej Regulaminem pracy NOSG. 
50 W dziale X Nagrody i wyróżnienia. 
51 Wspólne także dla wyróżnień. 
52 Np. 3 miesiące w przypadku nagród wypłacanych w maju lub 6 miesięcy w przypadku nagród wypłacanych w listopadzie 
danego roku. 
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Z przeprowadzonej przez zespół kontrolerów anonimowej ankiety wynika, że 30%53 
ankietowanych było zdania, iż zasady podziału nagród zostały jasno określone i były stosowane przez 
przełożonych; 50%54 udzieliło negatywnej odpowiedzi w tym zakresie; 20% wskazało, że trudno 
powiedzieć.  

Pracownikom i funkcjonariuszom SG przyznawane były nagrody pieniężne z okazji Święta Straży 
Granicznej oraz Narodowego Święta Niepodległości.  

Wysokość tych nagród na stanowiskach niebędących stanowiskami kierowniczymi wynosiła: dla 
pracowników od 129 zł do 600 zł, dla funkcjonariuszy SG od 500 zł do 1000 zł. Natomiast na stanowiskach 
kierowniczych średniego szczebla wysokości te kształtowały się dla funkcjonariuszy SG55 od 1200 zł do 
1800 zł.  

Przesłankami uzasadniającymi przyznanie nagrody były: odnośnie do funkcjonariuszy SG  
wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zajmowanych stanowisk, 
przejawianie zaangażowania i inicjatywy w służbie oraz właściwe wykorzystywanie wiedzy 
i doświadczenia zawodowego; odnośnie do pracowników - wzorowe wypełnianie obowiązków 
pracowniczych i w sposób szczególny przyczynianie się do wykonywania zadań należących do NOSG. We 
wnioskach i rozkazach personalnych nie zawsze wskazywano okoliczności uzasadniające sformułowanie 
ww. ocen. W stosunku do wszystkich pracowników oraz do części funkcjonariuszy SG ograniczono się do 
ww. lakonicznych stwierdzeń. Powyższe uznano za nieprawidłowość. Powodem takiego stanu rzeczy był 
powszechny charakter przyznawanych nagród, bowiem w tym samym czasie dostawała je zdecydowana 
większość zatrudnionych. Taki sposób przyznawania nagród mógł osłabiać ich funkcję motywującą do 
lepszej pracy/służby. Pracownik/funkcjonariusz SG zatrudniony w Oddziale mógł traktować je jako stały 
składnik wynagrodzenia/uposażenia, mogło zrodzić się w nim przekonanie o słuszności domagania się 
nagrody, niezależnie od wyników jego pracy/służby lub też mógł traktować nagrodę pieniężną jako 
dodatkową gratyfikację za realizację swych codziennych obowiązków służbowych. Odpowiedzialność za 
powyższe ponoszą bezpośredni przełożeni sporządzający wnioski, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia 
NOSG oraz Komendant NOSG. 

W NOSG wystąpiły przypadki przyznawania pracownikom i funkcjonariuszom SG nagród 
indywidualnych za duży wkład pracy, osiągane wyniki w pracy/służbie, wykonywanie zadań 
wymagających szczególnego zaangażowania, przekraczających zakres podstawowych obowiązków lub 
realizowanych w ponadnormatywnym czasie, za kreowanie swoją postawą pozytywnego wizerunku 
funkcjonariusza SG i całej formacji. W NOSG wyróżniano nagrodą pieniężną także tych funkcjonariuszy 
SG, którzy wzorowo wykonywali zadania wynikające z udziału w kompanii honorowej oraz poczcie 
flagowym i sztandarowym56. Wysokość omawianych nagród była zróżnicowana, ustalana indywidualnie 
dla każdego pracownika/funkcjonariusza SG w zależności od wkładu i oceny jego pracy i wynosiła 
zarówno dla pracowników, jak i dla  funkcjonariuszy SG od 200 zł do 1500 zł.  

Zaznaczenia wymaga fakt, że Komendant NOSG, przyznając nagrody, każdorazowo opierał się na 
argumentach zawartych we wnioskach, sporządzanych przez bezpośrednich przełożonych 

                                                           
53 Tj. 14% ankietowanych odpowiedziało tak, 16% - raczej tak. 
54 Tj. 31% ankietowanych odpowiedziało nie, 19% - raczej nie. 
55 Na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla zatrudnieni byli w NOSG wyłącznie funkcjonariusze SG. 
56 Między innymi wyróżnienia tego typu - przyznawane na wniosek Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań - wynikały  
z decyzji Nr 106 Komendanta NOSG z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania dowódcy uroczystości, kompanii honorowej, 
pocztów flagowego i sztandarowego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.  
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funkcjonariuszy SG i pracowników. Zdarzały się przypadki dokonywania przez Komendanta NOSG zmiany 
wysokości nagrody (tj. jej podwyższenia), zaproponowanej we wniosku przez bezpośredniego 
przełożonego funkcjonariusza SG/pracownika. Komendant brał wówczas pod uwagę indywidualne zasługi 
nagradzanego, wskazane we wniosku oraz możliwości finansowe jakimi dysponował NOSG. 

Funkcjonariusze NOSG byli również wyróżniani nagrodą pieniężną przez Komendanta Głównego 
Straży Granicznej57, np. za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających szczególnej 
dyspozycyjności i zaangażowania, za zajęcie pierwszego miejsca w Zawodach Taktyczno-Strzeleckich, za 
zaangażowanie w realizację szkoleń dla kadry kierowniczej SG. 

8 funkcjonariuszy SG z badanej próby nie zostało wyróżnionych nagrodą pieniężną. Wynikało to 
z krótkiego okresu służby/pracy w danym wydziale, absencji chorobowej, przebywania na urlopie 
macierzyńskim i rodzicielskim, a także było spowodowane toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym 
bądź niewykazaniem się przez funkcjonariusza SG szczególnymi osiągnięciami i wynikami w realizacji 
obowiązków służbowych. 

Stwierdzono jednak przypadek, w którym - pomimo nieobecności pracownika  spowodowanej 
absencją chorobową (trwającą 73 dni robocze) - przyznano mu nagrodę z okazji Święta Straży 
Granicznej58. Pracownik ten został wyróżniony za należyte wykonywanie obowiązków służbowych na 
zajmowanym stanowisku, przejawianie inicjatywy w realizacji zadań oraz wysoką rzetelność podczas 
wieloletniej pracy w komórce organizacyjnej, a także ze względu na fakt, że w dotychczasowym okresie 
zatrudnienia nie występowały sytuacje korzystania przez tego pracownika z długotrwałych lub 
krótkotrwałych zwolnień lekarskich.  

Działanie takie uznane zostało za nieprawidłowość, bowiem przyznanie nagrody za realizację 
obowiązków służbowych pracownikowi faktycznie nieobecnemu w pracy nie spełniało funkcji 
motywującej ani dla niego, ani dla pozostałych pracowników, realizujących zadania w tym czasie. Istotą 
nagrody jest jej przyznawanie za bieżące osiągnięcia i zaangażowanie w pracę. Odpowiedzialność za 
powyższe ponosi bezpośredni przełożony pracownika, który wnioskował o przyznanie nagrody oraz 
Komendant NOSG w Chełmie, który nagrodę tę przyznał.  

Niezależnie od ww. nagród w NOSG nagrody przyznawano także za wykonywanie zadań 
służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy SG przebywających na zwolnieniach lekarskich59. Nagrody te 
przyznawane były na podstawie art. 125g ustawy o Straży Granicznej oraz decyzji Nr 146 Komendanta 
Głównego Straży Granicznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczania na nagrody uznaniowe 
środków finansowych uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej 
w okresie ich przebywania na zwolnieniu lekarskim60. Kierownicy komórek/jednostek organizacyjnych 
NOSG, na podstawie otrzymywanych z Pionu Głównego Księgowego stosownych zestawień, 
opracowywali wnioski (indywidualne bądź zbiorowe) o przyznaniu funkcjonariuszom SG tego rodzaju 
nagród uznaniowych. Po zaopiniowaniu tych wniosków przez ww. komórkę finansową pod względem 
formalno-rachunkowym, sporządzane były następnie rozkazy o przyznaniu ww. nagród. Powyższe zgodne 
było z postanowieniami decyzji Nr 146 KGSG. 

                                                           
57 W okresie objętym kontrolą, 4 funkcjonariuszy spośród objętych próbą, otrzymało tego typu nagrodę, tj. 2 funkcjonariuszy - 
jednokrotnie, 1 - dwukrotnie, 1 - trzykrotnie.     
58 W najniższej wysokości 
59 Ten rodzaj nagrody przyznawano od dnia 1 czerwca 2014 r. 
60 Dz. Urz. KGSG z 2014 r. Nr 98, zwaną dalej decyzją Nr 146 KGSG. 
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Funkcjonariusze SG wykonujący zadania służbowe w zastępstwie funkcjonariuszy SG 
przebywających na zwolnieniach lekarskich mieli zbliżone bądź takie same zakresy obowiązków 
służbowych. Z uwagi na nieobecność w służbie z powodu choroby jednego funkcjonariusza SG, jego 
zadania mogły być rozdzielane na kilku funkcjonariuszy SG. Tym samym kwota zmniejszenia uposażenia 
nieobecnego funkcjonariusza SG dzielona była pomiędzy zastępującymi go w danym okresie 
funkcjonariuszami SG. Wysokość przyznawanej nagrody była uzależniona od liczby nieobecnych 
funkcjonariuszy SG, których nagradzany funkcjonariusz SG zastępował oraz od częstotliwości 
wyznaczenia danego funkcjonariusza SG do wykonywania przedmiotowych zadań. Zdarzały się jednak 
przypadki, w których funkcjonariusz SG zastępujący w zbliżonym okresie kilku funkcjonariuszy SG 
otrzymywał nagrody z tytułu zastępstwa jedynie za jednego bądź dwóch funkcjonariuszy SG.  

Ponadto, stwierdzono przypadki przyznawania nagród pieniężnych ze środków finansowych 
uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w okresie ich przebywania 
na zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszom SG, którzy de facto nie zastępowali funkcjonariuszy 
nieobecnych w służbie z powodu choroby. Sytuacja ta dotyczyła kursantów, którzy odbywali szkolenia 
w ośrodkach Straży Granicznej i  w tym czasie przebywali na zwolnieniach lekarskich. Jak ustalono, z 
uwagi na  brak stosownego przepisu regulującego kwestię podziału środków finansowych w przypadku 
ich generowania przez funkcjonariuszy-kursantów odbywających szkolenia w ośrodkach SG i 
przebywających na zwolnieniach lekarskich, Komendant NOSG podjął decyzję61 o przeznaczaniu środków 
finansowych uzyskanych z kwot dokonanych zmniejszeń uposażeń kursantów na nagrody uznaniowe dla 
funkcjonariuszy placówek, w których kursanci są planowani do pełnienia służby po zakończeniu  szkolenia 
lub dla funkcjonariuszy Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, w którego strukturze etatowej były  stanowiska 
kursantów62. Powyższe działanie skutkowało przyznawaniem nagród w sposób sprzeczny z istotą tego 
rozwiązania, wskazaną przez ustawodawcę w noweli ustawy o Straży Granicznej oraz decyzją nr 146 
KGSG i stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant NOSG. Jej przyczyną 
była luka w przepisach prawa. W konsekwencji, nagrody z puli przeznaczonej dla funkcjonariuszy 
zastępujących funkcjonariuszy czasowo niezdolnych do służby były wypłacane funkcjonariuszom, którzy 
ich nie zastępowali.  

W większości przypadków kontrolującym przedstawione zostały dokumenty i wyjaśnienia 
potwierdzające fakt wykonywania konkretnych czynności służbowych w zastępstwie nieobecnych 
funkcjonariuszy SG. Jednak w niektórych przypadkach, odnoszących się do zastępstw w zakresie ochrony 
danego odcinka granicy państwowej63, niemożliwe było ustalenie - na podstawie otrzymanych od 
jednostki kontrolowanej wykazów godzin służby-pracy za dany miesiąc - za kogo i jakie służby odbyły się 
w ramach zastępstwa za nieobecnego funkcjonariusza SG, a które były wykonywane w ramach czynności 
służbowych powierzonych do realizacji na stanowisku tego funkcjonariusza. Powyższe świadczyć może o 
tym, że rozwiązania w zakresie omawianej problematyki nie zostały doprecyzowane. 

Ponadto, stwierdzono 4 przypadki, w których funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich zastępowali pracownicy. W trakcie zastępstw, pracownicy każdorazowo wspomagani byli przy 
tym - jak wyjaśniła jednostka kontrolowana - przez jednego bądź dwóch funkcjonariuszy SG. Pomimo 

                                                           
61 Zespołowi kontrolerów nie przedstawiono dokumentów, z których wynikałoby, że Komendant NOSG zwracał się do KGSG 
z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości prawnych powstałych w związku z zaistniałą sytuacją.  
62 Stanowiska te były w Sekcji Spraw Osobowych WKiSz. 
63 Np. 1 funkcjonariusz SG zastępował innych funkcjonariuszy SG nieobecnych w zbliżonym bądź tym samym okresie. 
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merytorycznego zastępstwa, pracownicy ci nie otrzymali z tego tytułu żadnej nagrody uznaniowej64, 
w przeciwieństwie do funkcjonariuszy SG wspomagających ich w tym działaniu, którzy zostali z tego 
tytułu nagrodzeni. Powyższe świadczyć może o tym, że określona grupa zatrudnionych w NOSG była 
traktowana w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inna. Powyższe stanowi nieprawidłowość. Jej 
przyczyną są przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania, które uniemożliwiają przeznaczenie środków 
uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w okresie ich przebywania 
na zwolnieniu lekarskim na nagrody dla pracowników. Niezależnie od powyższego wątpliwości budzi 
przyjęty przez Komendanta NOSG sposób wyznaczania zastępstw za nieobecnych funkcjonariuszy 
poprzez powierzanie ich zadań pracownikom, z jednoczesnym wyznaczeniem funkcjonariusza SG, 
którego rolą było wspomaganie pracownika w realizacji dodatkowych zadań. Pracownik przygotowany 
merytorycznie do wykonywania zadań, tj. posiadający odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje 
i doświadczenie powinien samodzielnie realizować powierzone mu dodatkowe zadania, zaś jeśli nie jest 
merytorycznie przygotowany do ich wykonywania – nie powinien zastępować nieobecnego 
funkcjonariusza.   

Osoby zatrudnione w NOSG informowane były o przyznawanych nagrodach i uzasadnieniach ich 
przyznania. Pracownicy informowani byli osobiście przez bezpośredniego przełożonego. Czterem 
pracownikom nagrody pieniężne wręczono w sposób uroczysty na odprawie kadry kierowniczej 
z udziałem Sekretarza Stanu MSW, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz komendantów 
oddziałów i ośrodków szkolenia SG. Z kolei informacja o wyróżnieniu nagrodą funkcjonariusza SG była 
udostępniana poprzez wywieszenie listy wyróżnionych na tablicy ogłoszeń. Ponadto, wyróżniony nagrodą 
pieniężną pracownik/funkcjonariusz SG otrzymywał pisemną informację o tym fakcie wraz z ogólnym 
uzasadnieniem65. Była ona następnie dołączana do teczki akt osobowych pracownika/funkcjonariusza SG. 

Podział środków finansowych na nagrody pieniężne na poszczególne komórki/jednostki 
organizacyjne NOSG nie był powiązany z okresową oceną ich pracy, w szczególności w zakresie realizacji 
założonych celów i zadań, co stanowi nieprawidłowość, za którą odpowiedzialność ponosi Komendant 
NOSG w Chełmie. Ich podział odbywał się proporcjonalnie do liczby funkcjonariuszy SG/pracowników 
zatrudnionych w placówkach SG i wydziałach Oddziału, z zastrzeżeniem zachowania średniej kwoty 
przypadającej na jednego funkcjonariusza SG. Omówienie środków finansowych i ich podział 
następowały podczas odpraw służbowych z udziałem naczelników, komendantów PSG, przy aprobacie 
związków zawodowych. Wówczas każdy z przełożonych miał możliwość wyrażenia swojej opinii i 
propozycji w powyższym zakresie. Dodatkowo, przesyłane były w formie telegramów informacje do 
kierowników jednostek bądź kierowników komórek organizacyjnych NOSG dotyczące zasad przyznania 
nagród, czynników mających na to wpływ oraz podziału środków ze wskazaniem minimalnej i 
maksymalnej kwoty wyróżnienia, o czym była mowa wyżej.  

W NOSG utworzone zostały fundusze nagród zarówno dla funkcjonariuszy SG, jak i dla 
pracowników zatrudnionych w Oddziale. Środki z tych funduszy wykorzystywane były zgodnie  
z celem, dla którego zostały utworzone. Nie stwierdzono, aby w okresie objętym kontrolą dokonywane 
były zmiany pomiędzy poszczególnymi funduszami nagród, tj. funduszem dla funkcjonariuszy SG oraz dla 
pracowników. Ponadto, środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy 
                                                           
64 W 1 przypadku złożony został wniosek przez Komendanta Placówki SG o wyróżnienie pracownika z tytułu zastępstwa 
(październik 2014 r.). Nagroda nie została jednak przyznana. W innym przypadku, Naczelnik Wydziału Łączności  
i Informatyki w 2015 r. wystąpił do Komendanta NOSG z wnioskiem o przyznanie pracownikowi z okazji Święta Straży Granicznej 
nagrody w maksymalnej wysokości. Z uwagi na przyjęty okres kontroli nie badano, czy nagroda została przyznana.  
65 Dla funkcjonariuszy SG - w  formie rozkazu, dla pracowników - w formie zawiadomienia o przyznaniu nagrody. 
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w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznaczane były w całości na nagrody uznaniowe za 
wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich66.  

Pracownicy NOSG niebędący członkami korpusu służby cywilnej otrzymywali „premię 
regulaminową” oraz „premię uznaniową”. Zasady ich przyznawania określone zostały  
w Regulaminie premiowania w NOSG.  

Premia, zgodnie z § 9 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza 
ksc, powinna zostać wypłacona z funduszu utworzonego w ramach posiadanych środków na 
wynagrodzenia. Zgodnie z Regulaminem premiowania w NOSG, środki w ramach funduszu dzielono 
następująco: 10% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze pracowników stanowiła „premia 
regulaminowa”, natomiast maksymalnie 30% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze 
pracowników stanowiła „premia uznaniowa”. Podstawę naliczenia funduszu premiowego na dany rok 
kalendarzowy w NOSG stanowił stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 
kalendarzowego. 

Wysokość „premii regulaminowej” ustalana była z każdym pracownikiem indywidualnie przy 
zawieraniu z nim umowy o pracę i określana jako konkretny procent od kwoty wynagrodzenia 
zasadniczego. Premia ta mogła zostać obniżona bądź cofnięta w razie naruszenia wyszczególnionych w 
ww. regulaminie obowiązków pracowniczych (np. za zaniechanie wykonania lub nienależyte wykonanie 
polecenia służbowego). Sposób przyznawania ww. premii oraz określenie negatywnych przesłanek jej 
cofnięcia lub obniżenia w istocie mogły nie wpływać motywująco na pracownika.  

Natomiast drugi rodzaj świadczenia, tj. „premia uznaniowa” (motywacyjna), zgodnie  
z Regulaminem premiowania w NOSG, przyznawana była pracownikowi kwotowo na czas określony, 
w zależności od poziomu wykonywania przez pracownika obowiązków i wypłacana  
w terminie wypłaty wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc przez okres, na który została 
przyznana. Kryteriami przyznania ww. premii były m.in.: dobra jakość wykonywanych prac, realizowanie 
zadań w sposób twórczy, zachowanie właściwej postawy wobec przełożonych, podległych pracowników 
oraz współpracowników, właściwe reagowanie wobec przejawów naruszenia zasad praworządności 
i współżycia społecznego.  

Komendant NOSG w pismach67 skierowanych do naczelników wydziałów oraz komendantów 
placówek SG zwracał uwagę, że „premia uznaniowa” ma charakter uznaniowy/motywacyjny i jej 
wysokość powinna być adekwatna do poziomu realizacji obowiązków przez podległych pracowników. 
Przyznawana była pracownikom spoza ksc w różnej wysokości. Miała ona charakter powszechny, 
ponieważ tylko w wyjątkowych przypadkach pracownicy spoza ksc nie otrzymywali tego rodzaju premii. 
„Premie uznaniowe” przyznawane były na okres 3 miesięcy, a zatem „z góry”, a nie za osiągnięty efekt 
i na ściśle określony czas. Wypłacana pracownikom ww. premia była wliczana  - jak wyjaśniła jednostka 
kontrolowana - do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego.  

Na tle powyższych ustaleń wątpliwości budzi charakter świadczenia określonego  
w Regulaminie premiowania w NOSG jako „premia uznaniowa”, a w szczególności to, czy należy je 
traktować jako premię, czy jako nagrodę.  

                                                           
66 Choć, jak wskazano wcześniej, nie zawsze otrzymywali je funkcjonariusze faktycznie zastępujący nieobecnych funkcjonariuszy.  
67 Pisma znak: KS-24/IV/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., KS-134/IV/14 z dnia 25 marca 2014 r., KS-298/IV/14 z dnia 15 lipca 2014 r., 
KS-444/IV/14 z dnia 7 października 2014 r., KS-40/IV/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.  
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Za uznaniem przyznawanej w NOSG „premii uznaniowej” za nagrodę przemawiają przede 
wszystkim kryteria jej przyznania, wymienione w Regulaminie premiowania w NOSG. Kryteria te należy 
zaliczyć do grupy kryteriów ocennych, pozostawiających pracodawcy duży margines swobody - inaczej niż 
przy premii - w decydowaniu o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody.  

Powyższa ocena znajduje również poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, z którego wynika, 
że świadczenie ma charakter uznaniowy tylko wtedy, gdy regulamin wynagradzania nie określa 
warunków przyznania świadczenia albo gdy warunki przyznania świadczenia są określone  
w sposób na tyle ogólny, że uniemożliwiają kontrolę ich spełnienia, co nie występuje w przypadku premii 
i dalej, że pracodawca, ustalając, czy pracownik spełnił warunki przyznania premii, które mają charakter 
oceny, dysponuje pewnym marginesem swobody, lecz nie jest to z pewnością swobodne uznanie 
w podjęciu decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu premii68. 

Zaprezentowane stanowisko pokrywa się z oceną charakteru tego składnika wynagrodzenia 
wskazaną przez Komendanta NOSG69, pomimo, że ten składnik wynagrodzenia - niezgodnie z § 6 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop70 - był uwzględniany do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego.  

Skoro jednak ten składnik wynagrodzenia był w istocie nagrodą, to nieprawidłowe było wypłacanie 
„premii uznaniowych” z funduszu premiowego. Przyczyną tej nieprawidłowości była niewłaściwa 
interpretacja przepisów prawa, a jej skutkiem mógł być spór pomiędzy pracownikami a pracodawcą, 
którego przedmiotem byłoby żądanie wypłaty „premii uznaniowej” oparte - co prawda, jak wyjaśniono 
wyżej błędnie - na roszczeniowym charakterze premii jako takiej. Potencjalnym skutkiem mogła być 
również wypłata wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego w wysokości wyższej od należnej 
(z uwzględnieniem „premii uznaniowej”, która mieści się w katalogu określonym w § 6 ww. 
rozporządzenia). Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Komendant NOSG w Chełmie.  

Odnosząc się natomiast do charakteru „premii regulaminowej” oraz „premii uznaniowej”  
z punktu widzenia ich funkcji motywacyjnej należy stwierdzić, że mogły one nie pełnić tej funkcji  
z uwagi na ich powszechność oraz przyznawanie ich na dany okres „z góry”.  

 

2.4 Zasady awansowania pracowników oraz funkcjonariuszy SG zatrudnionych/pełniących służbę 
w NOSG w Chełmie. 

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. 

                                                           
68 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r., II PK 13/06. 
69 W pismach znak: KS-24/IV/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., KS-134/IV/14 z dnia 25 marca 2014 r., KS-298/IV/14 z dnia 15 lipca 
2014 r., KS-444/IV/14 z dnia 7 października 2014 r., KS-40/IV/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. 
70 Dz. U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.  
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W NOSG w Chełmie zasady mianowania na wyższe stanowisko służbowe pracowników   
i funkcjonariuszy SG oparte były o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa71, bez dodatkowych 
wewnętrznych uregulowań. Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych przez kierowników 
komórek/jednostek organizacyjnych, Komendant NOSG brał głównie pod uwagę aktualne możliwości 
finansowe oraz etatowe Oddziału. 

Ponadto, odnośnie do funkcjonariuszy SG, oprócz spełnienia przez nich wymogów określonych 
w rozporządzeniu w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu 
służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku, przy 
awansowaniu uwzględniano: właściwe realizowanie przez funkcjonariusza SG zadań na dotychczas 
zajmowanym stanowisku służbowym, inicjatywę w służbie, doskonalenie kwalifikacji, rzetelność 
i fachowość wykonywania powierzonych mu zadań, kreatywność i doświadczenie na zajmowanym 
stanowisku, wysoki zasób wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności praktyczne, które predysponowały 
go do zajmowania wyższego stanowiska. 

Odnośnie zaś do pracowników zatrudnionych w NOSG, awans następował z uwzględnieniem: 
kwalifikacji zawodowych pracownika, wymagań przewidzianych dla danego stanowiska, doświadczenia, 
zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań, nienagannej pracy oraz wyników oceny okresowej. 
Pracownikom zatrudnionym w NOSG stworzono możliwość awansowania poprzez przeprowadzane 
w Oddziale nabory wewnętrzne. Nie stworzono jednak odrębnej procedury, która określałaby zasady 
prowadzenia takiego naboru. Do tego celu wykorzystywano natomiast inne dokumenty wewnętrzne 
odnoszące się do naboru na wolne stanowiska72 z tą różnicą, że informacja o wolnym stanowisku pracy 
nie była podawana do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o służbie cywilnej. W okresie 
objętym kontrolą przeprowadzono dwa postępowania rekrutacyjne wśród pracowników ksc NOSG na 
wolne stanowiska pracy, tj. na stanowisko specjalisty Sekcji Analiz Wydziału Analiz, Informacji 
i Współpracy Międzynarodowej oraz starszego referenta Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału 
Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej.  

W kontrolowanym okresie 24 z 48 funkcjonariuszy SG z badanej próby zostało mianowanych na 
wyższe stanowisko służbowe. Mianowani funkcjonariusze SG spełniali określone w przepisach warunki 
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinni odpowiadać. We 
wnioskach w sprawie mianowania zawierano informacje dotyczące m.in. poziomu realizowanych przez 
funkcjonariusza SG zadań, zaangażowania, inicjatywy oraz osiągnięć w służbie, przygotowania 

                                                           
71 Tj. ustawy o Straży Granicznej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2009 r. 
w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać 
funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku (Dz. U. z 2009 r. Nr 194, poz. 1499, z późn. zm.), rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek 
organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 
trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 814, z późn. zm.) - odnośnie do funkcjonariuszy SG, 
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 przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1630, 
z późn. zm.) - odnośnie do pracowników ksc, rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników spoza ksc - odnośnie 
do pracowników spoza ksc. 
72 Tj. decyzja Komendanta NOSG Nr 55 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów do pracy 
w służbie cywilnej w NOSG oraz decyzja Komendanta NOSG Nr 22 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
naboru do pracy na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi oraz stanowiska medyczne w Służbie Zdrowia  
w NOSG. 



 

 
 
 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 601 71 81 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 70 13 
msw.gov.pl                     22/27 

 

 

i doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji osobistych uzasadniających mianowanie na wyższe 
stanowisko służbowe. 

W niektórych przypadkach mianowanie na wyższe stanowisko było poprzedzone powierzeniem 
obowiązków na tym stanowisku (na określony czas, z uposażeniem stosownym do powierzonego 
stanowiska). Taki sposób postępowania pozwalał na sprawdzenie przez przełożonych przydatności 
funkcjonariusza SG na danym stanowisku oraz stopnia wywiązywania się przez niego  
z nowych zadań. Jednocześnie dawał funkcjonariuszowi SG możliwość rozwoju poprzez powierzenie mu 
bardziej odpowiedzialnych zadań. 

24 funkcjonariuszy SG zostało mianowanych na wyższy stopień Straży Granicznej. Awans  
w stopniu był uzależniony od spełnienia przesłanek wskazanych w art. 56 ustawy o Straży Granicznej, tj. 
od zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych przez funkcjonariusza SG kwalifikacji, pozytywnej 
opinii służbowej oraz przesłużeniu w stopniu odpowiedniego okresu. Funkcjonariuszy SG wyróżniających 
się w służbie, wykazujących się szczególnymi kwalifikacjami zawodowymi lub umiejętnościami do 
pełnienia służby mianowano na wyższy stopień przed upływem okresów ustalonych w ww. przepisie73. 
Każdorazowo mianowanie na wyższy stopień SG następowało na umotywowany indywidualny wniosek, 
zawierający informację o spełnianiu przez funkcjonariusza SG ustawowych wymagań niezbędnych do 
mianowania, a także o tym czy: toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne bądź karne, odbywa 
karę dyscyplinarną, posiada pozytywną aktualną opinię służbową oraz czy Biuro Spraw Wewnętrznych SG 
wnosi uwagi do mianowania danego funkcjonariusza SG.  

W okresie objętym kontrolą w NOSG, po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych,  awansowało 24 
z 39 pracowników74. Dwóch pracowników awansowało dwukrotnie w okresie objętym kontrolą.  

W NOSG w Chełmie w celu zdiagnozowania potencjału i aspiracji pracowników ksc, jak również 
wsparcia w planowaniu ich dalszego rozwoju, tworzono - w powiązaniu z oceną okresową - Indywidualne 
Programy Rozwoju Zawodowego (IPRZ)75. Główne założenia IPRZ zostały wskazane w decyzji Nr 125/12 
Komendanta NOSG w Chełmie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji 
Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej76. Tym samym 
Komendant wypełnił obowiązek, wynikający z załącznika do zarządzenia w sprawie standardów ZZL. 
Stwierdzono jednak, że nie we wszystkich badanych przypadkach zasady te przestrzegano, o czym 
świadczą poniższe ustalenia.  

W 8 przypadkach na 26 nie dotrzymano 60-dniowego terminu na sporządzenie i zatwierdzenie 
IPRZ77. W kolejnych 9 przypadkach zapoznanie się pracownika i podpisanie przez niego IPRZ nastąpiło 
jeszcze przed zatwierdzeniem tego dokumentu przez Komendanta Oddziału78. Ponadto, w 5 przypadkach 
Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego zostały sporządzone dopiero w trakcie trwania czynności 
kontrolnych.  

                                                           
73 Na podstawie badanej próby stwierdzono 5 takich przypadków. 
74 Tj. 22 pracowników ksc oraz 2 pracowników spoza ksc. 
75 IPRZ nie został wypracowany dla pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej zatrudnionych w NOSG. 
76 Zwanej dalej decyzją w sprawie IPRZ. 
77 Dotyczy to stanowisk: WKiSz/sso/5, WKiSz/SSO/1, PPOŻ/1, WG/SSG/1, SŁ/PSG/GZL/KO/1, TR/PSG/GZL/KO-1, SOdC/SE/2, 
ZAW/1. Opóźnienia wynosiły od 4 dni do ponad 12 miesięcy. 
78 Dotyczy to stanowisk: WKiSz/SSO/1, DK/PSG/GZL/KO/1, PSG/DŁ/1, PPOŻ/1, PSG/LB/1, WG/SSG/1, TR/PSG/GZL/KO/1, ZAW/1, 
WCU/SKIN/1. 
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Powyższe przypadki stanowią nieprawidłowości, których - zgodnie z wyjaśnieniami jednostki 
kontrolowanej - przyczynami były: konieczność realizacji innych zadań niecierpiących zwłoki, zmiany na 
stanowisku przełożonego i związane z tym wdrożenie do realizacji zadań na danym stanowisku, absencje 
chorobowe osoby sporządzającej IPRZ albo pracownika, trudności organizacyjne. Niesporządzenie IPRZ, 
sporządzenie go po terminie oraz niezatwierdzenie przez upoważnioną osobę przed przedstawieniem go 
pracownikowi, mogło doprowadzić do niezdiagnozowania potencjału pracownika i niezaplanowania jego 
ścieżki rozwoju zawodowego. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości byli: 
bezpośredni przełożeni pracowników oraz Komendant NOSG, którzy zgodnie z decyzją w sprawie IPRZ 
zobligowani byli do sporządzenia i zatwierdzenia IPRZ-ów oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG, 
który - zgodnie z Wewnętrznym podziałem zadań Wydziału Kadr i Szkolenia NOSG79 - bezpośrednio 
koordynował i nadzorował wykonywanie zadań powierzonych Sekcji Spraw Osobowych, odpowiedzialnej 
za nadzór nad procesem sporządzania indywidualnego procesu rozwoju zawodowego.   

Ścieżki awansu/kariery funkcjonariuszy SG wskazywane były podczas sporządzania opinii 
służbowych. Przełożony, formułując wnioski i propozycje dotyczące dalszego przebiegu służby 
opiniowanego, wskazywał czy: zaliczyć go do rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze, mianować na 
wyższe stanowisko służbowe, mianować na równorzędne stanowisko służbowe (zgodnie 
z predyspozycjami, nabytymi kwalifikacjami), pozostawić na zajmowanym stanowisku służbowym, 
mianować na niższe stanowisko służbowe, zwolnić ze służby, skierować na kurs doskonalenia 
zawodowego (do szkoły), awansować w stopniu Straży Granicznej. 

Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że 37%80 ankietowanych uznało, iż w NOSG istniała 
możliwość awansowania na wyższe stanowisko; 47%81 wypowiedziało się w tej kwestii negatywnie; 16% - 
wskazało, że trudno powiedzieć. Z kolei na pytanie, czy w NOSG obowiązują jasne  
i sprawiedliwe kryteria awansu: 6% respondentów uznało, że tak, 11% - raczej tak, zaś 58%82 
ankietowanych negatywnie oceniło tę kwestię, a 25% - wskazało, że trudno powiedzieć. Ankietowani, 
jako czynniki sprzyjające awansowaniu, wymieniali: znajomości, kwalifikacje, wykształcenie, pracowitość, 
doświadczenie, zdyscyplinowanie, ocenę przełożonego. 

 

3. Wykorzystanie pozapłacowych narzędzi motywacyjnych w Nadbużańskim Oddziale Straży 
Granicznej w Chełmie. 

Motywatory pozapłacowe dają znacznie większe pole do działania niż omawiane powyżej 
motywatory płacowe. Wymagają jednak większego zaangażowania od przełożonych i bardziej 
zindywidualizowanego podejścia do pracownika. Tego typu narzędzia motywacyjne mogą trwale 
zwiększyć lojalność pracownika i emocjonalnie zaangażować go w cele jednostki. To z kolei może 
przełożyć się na efektywność jego pracy. 

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie wykorzystania pozapłacowych narzędzi 
motywacyjnych wobec funkcjonariuszy SG i pracowników zatrudnionych w NOSG oceniono pozytywnie. 

                                                           
79 Z dnia 30 czerwca 2014 r. 
80 Tj. 17% ankietowanych odpowiedziało tak, 20% - raczej tak. 
81 Tj. 23% ankietowanych odpowiedziało nie, 24% - raczej nie. 
82 Tj. 33% ankietowanych odpowiedziało nie, 25% - raczej nie. 
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W NOSG został ustalony zarówno dla funkcjonariuszy SG, jak i dla pracowników katalog 
pozapłacowych narzędzi motywacyjnych.  

Na podstawie Regulaminu pracy NOSG pracownikom mogły być przyznane przez Komendanta 
z urzędu, bądź na wniosek przełożonego nagrody rzeczowe, pochwały pisemne, dyplomy uznania, 
przedstawienie do nadania odznaczenia lub orderu. Ww. wyróżnienia mogły być przyznane 
pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, 
podnoszenie wydajności oraz jakości pracy, szczególnie przyczyniali się do wykonywania zadań Oddziału. 
Ponadto, pracownicy mieli możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb, uzasadnionych względami rodzinnymi czy warunkami komunikacyjnymi. 
Pracownicy brali również udział w doraźnych komisjach i zespołach powoływanych przez Komendanta 
Oddziału (informacja o powołaniu i składzie komisji lub zespołu była umieszczana w rozkazie 
publikowanym na stronach intranetowych Oddziału, co stanowiło swego rodzaju wyróżnienie dla 
pracownika, uznanie dla jego wiedzy i umiejętności). Pracownicy mieli możliwość korzystania z siłowni 
oraz brania udziału w zorganizowanych zajęciach fitness prowadzonych przez profesjonalnego 
instruktora. 

Natomiast w odniesieniu do funkcjonariuszy SG, jako pozapłacowe motywatory wskazano: 
pochwałę, pochwałę w rozkazie, krótkoterminowy urlop, nagrodę rzeczową, przyznanie odznaki 
resortowej, przedstawienie do odznaczenia państwowego, szkolenia kwalifikowane i kursy doskonalące 
(w ośrodkach szkolenia SG lub prowadzone przez instytucje zewnętrzne), skrócenie/przedłużenie okresu 
służby przygotowawczej83, powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku na czas 
nieprzekraczający 12 miesięcy. 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej ankiety, na pytanie z jakich motywatorów pozapłacowych 
o charakterze materialnym (wyliczonych w ankiecie) można było korzystać w NOSG, respondenci 
odpowiadali: 32% - szkolenia, 13% - karnety wstępu do obiektów sportowych  
i kulturalnych lub dofinansowanie do ww. usług, 10% - telefon komórkowy, 9% - imprezy okolicznościowe 
i specjalne organizowane dla wszystkich zatrudnionych w NOSG, 5% - dodatkowa bezpłatna opieka 
medyczna, 5% - mieszkanie służbowe, 3% - samochód służbowy, 2% - dofinansowanie nauki, 1% - bony 
podarunkowe. 

Pomimo szerokiego katalogu ustalonych w NOSG motywatorów, niektóre z nich wykorzystywane 
były w małym stopniu, bądź nie stosowano ich w ogóle. W 2014 r. Komendant NOSG wystąpił do 
Komendanta Głównego SG z wnioskiem o wyróżnienie 2 pracowników medalem za wieloletnią pracę. 
Wnioski te zostały jednak rozpatrzone odmownie. Ponadto, 3 funkcjonariuszy SG wyróżniono 
krótkoterminowym urlopem, 1 - pochwałą w rozkazie, 2 - przyznano medal za długoletnią służbę84, 1 - 
przyznano Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, 1 - nadano odznakę Straży Granicznej. 
Uzasadnieniem do przyznania powyższych wyróżnień było: wzorowe i sumienne wywiązywanie się 
z obowiązków służbowych, zaangażowanie, wybitne zasługi dla Straży Granicznej, dotychczasowa 
postawa i osiągnięcia w służbie, wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zwykłe 
obowiązki służbowe, bardzo dobry wynik z testu sprawności fizycznej. Okoliczności uzasadniające 
wyróżnienie ww. osób zostały wykazane we wniosku skierowanym do KGSG.  

                                                           
83 O czym mowa w art. 35 ustawy o Straży Granicznej. 
84 Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał 1 funkcjonariusz SG, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymał  
1 funkcjonariusz SG. 
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Oprócz wskazanego powyżej korzystania z elastycznego czasu pracy, wprowadzono także inne 
rozwiązania umożliwiające pracownikom godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Do 
rozwiązań tych należały m.in.: możliwość zwolnienia się z części dnia pracy, celem załatwienia spraw 
niezwiązanych ze świadczeniem pracy (z późniejszym obowiązkiem odpracowania tych godzin), 
udzielania przez Komendanta NOSG zgody na podjęcie przez funkcjonariusza SG/pracownika 
dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą/pracą. 

W NOSG - jako narzędzie motywujące zatrudnionych tam funkcjonariuszy SG i pracowników - 
wykorzystywano szkolenia. 

Proces doskonalenia zawodowego prowadzony był w NOSG w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 
54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zakresu oraz 
szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, a od dnia 1 stycznia 
2015 r. przepisy zarządzenia Nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 grudnia 2014 r. 
w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. 
W ramach doskonalenia centralnego85  funkcjonariusze SG i pracownicy byli kierowani do ośrodków 
szkolenia na kursy doskonalące oraz szkolenia specjalistyczne. Kurs doskonalący miał na celu 
aktualizowanie i rozszerzanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do wykonywania zadań na już 
zajmowanym stanowisku. NOSG opracowywał harmonogram potrzeb doskonalenia centralnego na 
podstawie potrzeb zgłoszonych przez kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych. 
Natomiast, szkolenia specjalistyczne miały na celu uzyskanie przez funkcjonariuszy SG i pracowników 
kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań na przewidywanym do objęcia stanowisku służbowym. 
Kierując na poszczególne szkolenia oraz określając liczbę osób do przeszkolenia kierownicy 
komórek/jednostek organizacyjnych w pierwszej kolejności zwracali uwagę na aktualne potrzeby 
w służbie86 oraz na zakres tematyczny i cel szkolenia. W granicach przyznanych limitów miejsc, do udziału 
w kursach doskonalących i szkoleniach specjalistycznych realizowanych w ośrodkach szkolenia typowani 
byli w pierwszej kolejności funkcjonariusze SG i pracownicy z jednostek i komórek organizacyjnych, które 
zgłosiły potrzebę przedmiotowego szkolenia/kursu.  

Funkcjonariusze SG i pracownicy mieli także możliwość brania udziału w szkoleniach 
realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Szkolenia takie miały na celu aktualizowanie lub nabycie 
nowych kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy SG/pracowników w zakresie niezbędnym do 
wykonywania przez nich zadań i czynności na zajmowanym stanowisku służbowym. Zaznaczyć należy, że 
dla pracowników NOSG będących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia te były przeprowadzane 
zgodnie z przepisami decyzji Komendanta NOSG Nr 60/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia polityki szkoleniowej dla członków korpusu służby cywilnej w Nadbużańskim Oddziale 
Straży Granicznej. 

Na podstawie ww. decyzji, do dnia 1 listopada każdego roku przełożeni zgłaszali do Wydziału 
Kadr i Szkolenia potrzeby szkoleniowe z podległej im komórki/jednostki organizacyjnej. W oparciu  
o te potrzeby, z uwzględnieniem priorytetów szkoleniowych na dany rok, IPRZ oraz środków finansowych 
przeznaczonych na realizację szkoleń w danym roku, Wydział Kadr i Szkolenia,  
w terminie do dnia 30 listopada, przygotowywał i przedkładał do akceptacji Komendantowi NOSG plan 
szkoleń na kolejny rok kalendarzowy. Na podstawie tego planu, w oparciu o ww. kryteria oraz 

                                                           
85 Realizowanego w i przez ośrodki szkolenia SG. 
86 Tj. nabycie stosownych uprawnień celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań służbowych. 
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uwzględniając wnioski zawarte w ocenie okresowej, pracownicy będący członkami korpusu służby 
cywilnej byli kierowani na szkolenia. Z kolei skierowanie funkcjonariusza SG do udziału w szkoleniu 
zewnętrznym odbywało się z urzędu lub na wniosek jego przełożonego, po rozpoznaniu aktualnych 
potrzeb. Niezależnie od powyższego wystąpiły przypadki zrealizowania szkoleń, nieujętych w planie 
rocznym87. Potrzeba ich zrealizowania poza planem wynikała z bieżących, niezbędnych potrzeb 
służbowych.  

Funkcjonariusze SG i pracownicy uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, których 
tematyka była związana głównie ze specyfiką i rodzajem zadań przez nich wykonywanych. 

Planowanie środków budżetowych na szkolenia odbywało się w roku poprzedzającym  
i dokonywane było na podstawie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych, przez komórki i jednostki 
organizacyjne NOSG, przy uwzględnieniu wielkości grup docelowych oraz realnych możliwości 
finansowych.  Niektórzy z zatrudnionych w NOSG uczestniczyli także w studiach podyplomowych, 
realizowanych przy współfinansowaniu z funduszy europejskich, przez ośrodki szkolenia SG oraz 
instytucje zewnętrzne. 

Zgodnie z przeprowadzoną ankietą, na pytanie: czy w NOSG umożliwia się udział  
w wartościowych/przydatnych szkoleniach/kursach/studiach finansowanych lub współfinansowanych 
przez pracodawcę - 38%88 ankietowanych udzieliło pozytywnej oceny w tym zakresie, 30%89 
respondentów uznało, że w NOSG popiera się inicjatywy pracowników/funkcjonariuszy SG dotyczące 
szkolenia i rozwoju, 37%90 ankietowanych było zdania, że szkolenia oferowane przez pracodawcę są 
adekwatne do potrzeb funkcjonariusza SG/pracownika, 48%91 respondentów uznało szkolenia jako 
skuteczne narzędzie motywacyjne.  

 

4.  Zalecenia i wnioski. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania 
kontrolowanej jednostki wnoszę o: 

1) podjęcie – w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – działań zapewniających przejrzystość 
funkcjonującego w Oddziale systemu motywacyjnego, w szczególności poprzez określenie zasad 
i kryteriów stosowania narzędzi motywacyjnych wobec wszystkich grup zatrudnionych  
w Oddziale; 

2) kształtowanie – za pomocą odpowiednich narzędzi – wynagrodzeń i uposażeń pracowników 
i funkcjonariuszy SG w taki sposób, aby stanowiły czynnik motywujący do lepszej pracy/służby, 
a w szczególności powiązanie wynagrodzenia z wynikami wartościowania stanowisk pracy oraz 
przeprowadzanymi ocenami okresowymi;  

3) wzmocnienie funkcji motywacyjnej nagród pieniężnych m.in. poprzez: nieprzyznawanie ich za 
realizację obowiązków służbowych pracownikowi/funkcjonariuszowi SG faktycznie nieobecnemu 
w pracy/na służbie oraz powiązanie podziału nagród pieniężnych na poszczególne 

                                                           
87 Szkolenie z zakresu ppoż. - 3 osoby, Samodzielna weryfikacja wymogów z zakresu ochrony danych osobowych w działach kadr 
- 2 osoby, MC Access - 1 osoba, Kurs inwestorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych - 1 osoba.  
88 Tj. 15% ankietowanych odpowiedziało tak, 23% - raczej tak.  
89 Tj. 13% ankietowanych odpowiedziało tak, 17% - raczej tak. 
90 Tj. 11% ankietowanych odpowiedziało tak, 26% - raczej tak. 
91 Tj. 21% ankietowanych odpowiedziało tak, 27% - raczej tak. 
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komórki/jednostki organizacyjne z okresową oceną ich pracy (w szczególności w zakresie 
realizacji założonych celów i zadań), a także każdorazowe wskazywanie przesłanek 
uzasadniających przyznanie nagrody; 

4) przyznawanie nagród uznaniowych funkcjonariuszom zastępującym funkcjonariuszy 
niewykonujących czasowo służby z powodu choroby w sposób zgodny z ustawą o Straży 
Granicznej oraz decyzją nr 146 KGSG; 

5) rozważenie – w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – możliwości wprowadzenia dodatkowych 
narzędzi motywacyjnych dla pracowników zastępujących funkcjonariuszy SG niewykonujących 
czasowo służby z powodu choroby lub wprowadzenia innych rozwiązań systemowych w obszarze 
zastępowania  ww. funkcjonariuszy przez pracowników; 

6) przeprowadzenie – w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.  – analizy przyjętych w NOSG 
rozwiązań w zakresie premiowania i opracowanie kryteriów pozwalających na jednoznaczne 
odróżnienie premii od nagrody; 

7) wprowadzenie – w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – mechanizmów gwarantujących 
przestrzeganie przepisów, w tym wydanych przez Komendanta NOSG, w zakresie polityki 
personalnej Oddziału, a także dokumentowanie działań podejmowanych w obszarze HR, 
w szczególności badań potrzeb i preferencji pracowników/funkcjonariuszy SG oraz efektywności 
dotychczas stosowanych w NOSG narzędzi motywacyjnych; 

8) rozważenie – w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. – możliwości wykorzystania w większym 
stopniu, ustalonych dla pracowników i funkcjonariuszy SG zatrudnionych w NOSG, motywatorów 
pozapłacowych. 

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

w terminie do dnia 31 grudnia 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 - NOSG w Chełmie 
Egz. Nr 2 - aa 
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