
INFORMACJA 

W dniu 27 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło 

się spotkanie Sekretarza Stanu Krzysztofa Kozłowskiego z przedstawicielami związków 

zawodowych w osobach: 

Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów 

Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian” 

Krzysztof Jędrachowicz – Wiceprzewodniczący ZK ZZS „Florian” 

Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ „Pracowników Pożarnictwa” 

Krzysztof Andura – Przewodniczący Tymczasowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” 

W spotkaniu uczestniczyli również: 

Pan Edward Zaremba – Doradca Ministra SWiA ds. związków zawodowych 

Pan Władysław Budzeń – Dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA 

 

Spotkanie zostało zwołane na godz. 14:00 i dotyczyło ustalenia zasad i procedury 

rozdziału podwyżek, które zostaną wdrożone ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. 

 

Wszystkie służby zostaną objęte zgodnie z § 2 Porozumienia podwyżką w równej  kwocie 

520 zł w ramach wzrostu uposażenia za grupę zaszeregowania (dla wszystkich grup 

zaszeregowania mnożnik wzrośnie o 0,34 – co da kwotę wzrostu uposażenia na każdej grupie 

ca 520 zł – różnica może dotyczyć  1 i 3 grupy zaszeregowania wynikać będzie z 

konieczności zaokrąglenia do pełnych 10 zł).  

Różnice kwoty podwyżki dla poszczególnych funkcjonariuszy wynikały będą jedynie ze 

skutków regulacji w grupie tj. pochodnej w postaci dodatku stażowego i skutków 

nagrody rocznej. 

Należy przypomnieć, że wynegocjowana kwota podwyżki w łącznej kwocie 655 zł 

zabezpieczyć musi (zgodnie z porozumieniem) wzrost nagrody rocznej (ok. 51 zł). Zgodnie z 

powyższym kwota 135 zł średnio na etat przeznaczona jest na skutki regulacji to jest nagrodę 

roczną i wysługę (dodatek stażowy – wyliczony przez KG PSP dla podstawy 520 zł w grupę 

na poziomie ok. 90 zł średnio na etat). 

W celu zrealizowania podwyżki Ministerstwo poleci kierownikom służb (m.in. 

Komendantowi Głównemu PSP) pilne zwołanie spotkań w poszczególnych służbach w celu 

przygotowania projektu rozporządzenia płacowego, które ma być kontrasygnowane przez 

przedstawicieli związków zawodowych. 

Wdrożenie podwyżki nastąpi najprawdopodobniej w drugiej połowie lutego lub na 

początku marca 2019 r. (możliwe, że przy płatności uposażeń na marzec 2019 r.) z 

wyrównaniem od 01.01.2019 r. 

 

 

Informację przygotował: Wiceprzewodniczący ZK ZZS Florian Krzysztof Jędrachowicz 

Proszę ww. informację traktować jako do użytku wewnątrzzwiązkowego – przeznaczoną dla członków naszego Związku – 

proszę nie publikować w ogólnych serwisach i na forach. 


