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Warszawa, dnia 11 kwiecień 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 Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej
przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej przesłany pismem MSWiA
z dnia 30.03.2018 r. znak DP-WL-0231-30/2018/MZ
Uzasadnienie
W ustawie budżetowej na rok 2018 ujęto w części 42 – Sprawy wewnętrzne dodatkowe środki
w wysokości 150 mln zł przeznaczone na podwyższenie od dnia 1 maja 2018 r. uposażeń oraz
wydatków relacjonowanych do uposażeń funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Służby Ochrony Państwa.
Ponadto w ustawie budżetowej przewidziano dodatkowe środki na podwyższenie uposażeń
funkcjonariuszy Policji (podwyższenie dodatku stołecznego) - dodatkowo o kwotę 15 mln zł.
Przekazany obecnie do zaopiniowania w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej,
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stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (zwany dalej
projektem) zakłada zmianę od dnia 1 maja 2018 r. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej
przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z 3,13 do 3,22 tj. wzrost o 0,09.
Kwota bazowa jest taka sama m.in. dla wszystkich służb mundurowych wymienionych wyżej i wynosi
1523,29 zł. (niezmiennie od 2009 r.)
Średnie uposażenie strażaka przy uwzględnieniu postanowień projektu wyniesie więc 3,22 x 1523,29
zł = 4905 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł), a obecnie wynosi 3,13 x 1523,29 = 4768 zł (po
zaokrągleniu do pełnych zł), co daje średnio wzrost o kwotę 137 zł. W wymienionych wyżej kwotach
zawarta jest równowartość nagrody rocznej. Średnia kwota podwyżki na każdy etat (30 995 etatów)
w PSP przy proponowanej wielokrotności kwoty bazowej bez uwzględniania nagrody rocznej według
naszych szacunków wyniesie około 126 zł brutto. Negatywna opinia wyrażona przez Zarząd Krajowy
ZZS Florian dotycząca niniejszego projektu spowodowana jest faktem, że Państwowa Straż Pożarna
w podziale środków przewidzianych od dnia 1 maja 2018 r. pozostaje nadal pod względem wskaźnika
wielokrotności kwoty bazowej poniżej wskaźników obowiązujących w innych służbach resortu i to
pomimo widocznego (wcześniej również od lat postulowanego i przyjętego porozumienia)
wyrównywania średniego uposażenia - co jest zauważalne m.in. na przykładzie Policji i Straży
Granicznej. Niestety regulacje proponowane obecnie dla naszej formacji utrzymują występujące
wcześniej

dysproporcje

na

nieakceptowanym

poziomie.

Środowisko

strażaków,

których

reprezentujemy wskazuje, że m.in. ilość nakładanych na nas zadań oraz wysoka ocena społeczna
naszej formacji nie przekłada się na uposażenia, które są najniższe w resorcie.
Dla uwidocznienia wskazywanego problemu dokonaliśmy zestawienia wielokrotności kwot bazowych
obejmujących okres od 2016 r. w poszczególnych służbach resortu spraw wewnętrznych
i administracji:
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SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA
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Zarząd Krajowy ZZS Florian zajmuje stanowisko, że funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, co
do zasady powinni mieć wielokrotność kwoty bazowej zrównaną z funkcjonariuszami Policji i Straży
Granicznej, (choć i te wskaźniki są niższe lub znacznie niższe od obowiązujących w innych służbach
np. w ABW – 3,60; SKW – 4,55; SWW – 4,78; CBA – 5,17, na marginesie wskaźnik wielokrotności
kwoty bazowej w CBA w 2016 r. wynosił 3,50, a od 2017 r. został zwiększony o 1,67 do 5,17 a
pierwszy projekt regulacji dla CBA przewidywał nawet wielokrotność na poziomie 5,40). Pomimo tak
jaskrawej dysproporcji na niekorzyść strażaków PSP dziwi nas fakt, iż obecne kierownictwo służbowe
nie podejmuje w tym zakresie żadnych działań, które w swoim efekcie zrównałyby albo przynajmniej
znacząco zmniejszyłyby różnice pomiędzy uposażeniami strażaków a inni formacji podległymi
Ministrowi SWiA.
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, co przy zamrożonej na poziomie 1523,29 zł kwocie bazowej winno skutkować
znacznie większym podniesieniem wielokrotności kwoty bazowej niż o proponowane 0,09.
Nie bez znaczenia dla reprezentowanego przez nas środowiska strażaków jest również fakt, że przez
skierowaniem niniejszego projektu wskazywano kwotę 42 mln zł z przeznaczeniem dla PSP w ramach
budżetu MSWiA zwiększonego na 2018 r. w łącznej kwocie 165 mln na podwyżki funkcjonariuszy od
1 maja br. i zwiększenie dodatku stołecznego w Policji, a opiniowany projekt wskazuje kwotę o ok. 6
mln mniejszą dla Państwowej Straży Pożarnej tj. 36 066 tys. zł.
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