Krzysztof Oleksak
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Warszawa, dnia 11 kwietnia 2018r

Pan
Krzysztof Kozłowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w trybie art. 19 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
opiniuje negatywnie
projekt

rozporządzenia

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

zmieniającego

rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej przesłany pismem
MSWiA z dnia 30.03.2018 r. znak DP-WL-0231-31/2018/MZ
Uzasadnienie
Przekazany obecnie do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (zwany dalej projektem)
zakłada zmianę od dnia 1 maja 2018 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 313) poprzez zmianę części mnożników kwoty bazowej
w załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia. Projekt został opracowany w związku
z ujęciem w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 42 – Sprawy wewnętrzne dodatkowych
środków w wysokości 150 mln zł przeznaczonych na podwyższenie od dnia 1 maja 2018 r. uposażeń
oraz wydatków relacjonowanych do uposażeń funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
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Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz dodatkowo 15 mln zł na podwyższenie uposażenia
w Policji (dodatek stołeczny).
W projekcie podwyższono stawki uposażenia zasadniczego w grupach zaszeregowania od 1 do 8.
Objętych podwyżką będzie 23387 stanowisk służbowych spośród 30995 etatów w Państwowej
Straży Pożarnej.
Negatywna opinia wyrażona przez Zarząd Krajowy ZZS Florian dotycząca niniejszego projektu
spowodowana jest następującymi faktami:
- w projekcie pominięto część funkcjonariuszy pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
Pominięci zostali funkcjonariusze na stanowiskach zakwalifikowanych od grupy 9 do 20, ze
szczególnym uwzględnieniem dowódców na najniższym szczeblu (m.in. dowódców zmian
służbowych i ich zastępców, dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i ich zastępców, oraz
kierowników komórek organizacyjnych nawet na poziomie najmniejszych Komend Powiatowych
i Miejskich PSP – kierownicy sekcji, naczelnicy wydziałów). Tak, więc pomijani są funkcjonariusze,
od których wymagany jest największy profesjonalizm i z decyzjami, których związana jest największa
odpowiedzialność. To między innymi osoby, które na najniższym poziomie interwencyjnym dowodzą
działaniami ratowniczo – gaśniczymi i ponoszą odpowiedzialność zarówno za profesjonalizm ich
prowadzenia oraz bezpieczeństwo podległych strażaków. Zarząd Krajowy na posiedzeniu w dniu 21
marca 2018 r. przyjął na mocy uchwały stanowisko, że podwyżka w 2018 r. powinna mieć charakter
powszechny i zrównoważony, a wzrost mnożników we wszystkich grupach zaszeregowania powinien
stanowić ok. 70% środków przeznaczonych na podwyżkę. Przedstawiony projekt jest niezgodny
z pojętym jednogłośnie stanowiskiem Zarządu Krajowego ZZS Florian;
- ukształtowane w projekcie zmiany uposażenia strażaków powodują nie możliwe do zaakceptowania
spłaszczenie siatki płacowej (tj. zacieranie lub dokonanie zatarcia różnic płacowych pomiędzy
poszczególnymi grupami zaszeregowania spośród objętych projektem – 1 do 8). Zaproponowane
w tym kształcie zmiany spowodują znaczne obniżenie, a wręcz degradację motywacyjnego
oddziaływania uposażenia. Różnice uposażenia rzędu 20 – 30 zł pomiędzy grupami zaszeregowania
służbowego ukształtowane poprzez procedowany projekt rozporządzenia doprowadzą do braku
zainteresowania podwyższaniem kwalifikacji oraz przyjmowania zwiększonych obowiązków
i odpowiedzialności. Proponowane zmiany będą miały odwrotny efekt do zakładanego. Dla
przypomnienia oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian jest m.in. dodatkowy czynnik
motywacyjny do podejmowania służby w Państwowej Straży Pożarnej. Na skutek wprowadzonego
projektu łączna różnica uposażenia pomiędzy grupą 4 a 9 wynosić będzie tylko 140 zł
(a dotychczas wynosi 320 zł). Jaki będzie, więc sens podnosić kwalifikacje, jeśli w grupach od 1
do 4 różnica uposażenia zasadniczego będzie wynosić 480 zł (to jest ponad 3 razy więcej niż
pomiędzy grupami 4 a 9), a grupy od 9 wzwyż są całkowicie pominięte w obecnie
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procedowanych regulacjach płacowych? Procedowany projekt jest w istocie deregulacją
płacową i doprowadzi do pogłębiania destabilizacji w służbie;
- wprowadzenie kolejnej już (trzeciej z rzędu) regulacji płacowej powodującej w całości
skonsumowanie w stałe elementy uposażenia funkcjonariuszy i relacjonowane do tego uposażenia
pochodne powoduje, że utrzymywane są w wielu jednostkach organizacyjnych PSP patologiczne
dysproporcje w dodatkach służbowych. Uwolnienie w ramach obecnie projektowanej podwyżki kwoty
stanowiącej ok. 30% na regulacje dodatków służbowych oraz motywacyjny system wynagrodzeń
pozwoliłoby na rozpoczęcie procesu naprawy obecnego stanu. Zaproponowany projekt tego nie
umożliwia.
Wyrażając w imieniu reprezentowanego środowiska strażaków negatywną opinię do
przedstawionego projektu rozporządzenia mam nadzieję, że przedstawione argumenty
i zastrzeżenia zostaną uwzględnione przez projektodawcę poprzez wprowadzenie odpowiednich
korekt i zmian.
Na marginesie zaznaczamy, że Związek Zawodowy Strażaków Florian zauważa konieczność znacznie
dalej idącego podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy niż objęta proponowaną w opiniowanym
projekcie zmianą.
Wysokość uposażeń strażaków winna naszym zdaniem wzrosnąć minimum średnio o 650 zł na
każdy etat, a nie jak wynika z procedowanego projektu średnio 202 zł brutto w grupach
zaszeregowania od 1 do 5 i 102 zł brutto w grupach od 6 do 8.
W załączeniu Uchwała nr 5/2018 Zarządu Krajowego ZZS Florian z dnia 21 marca 2018 r.
Z poważaniem

Załączniki:
1.

Uchwała nr 5/2018 Zarządu Krajowego ZZS Florian z dnia 21 marca 2018 r.

Otrzymują;
1.
2.

adresat
a/a

Do wiadomości;
1.
2.

Komendant Główny PSP
Zarządy Wojewódzkie ZZS Florian
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