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W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnim okresie informacji
o planowanym odmrożeniu wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych i pracowników
wojska od 2016 r., oraz trwających w MSW intensywnych pracach nad wieloletnim
programem

modernizacyjnym

służb

w

tym

waloryzacji

wynagrodzeń

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służbach podległych MSW,
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Strażaków "Florian" oraz Zarząd Główny
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa,
zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w przygotowaniu danych finansowych
dotyczących wyliczenia skutków wzrostu wynagrodzeń według poniższego
zestawienia tabelarycznego.
Dodatkowo prosimy o uzupełnienie danych i podanie informacji w zakresie:
Limitu zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej (w etatach), z podziałem na
etaty z przeznaczeniem na zatrudnienie funkcjonariuszy, i etaty na zatrudnienie
pracowników cywilnych.

Tabela: Skutek wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
w latach 2016 - 2019 (w zł)
Wyszczególnienie

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

Razem

kwota bazowa
liczba punktów mnożnika
kwota w zł (wraz z nagrodą roczną)
liczba limitów f-szy
(Limit zatrudnienia w PSP)
wakaty
koszt 1 m-ca uposażenia wraz z nagrodą
roczną
koszt roczny
§ 4050 - uposażenia
§ 4070 - nagrody roczne
§ 4060 pozostałe należności
w tym:
- nagrody uznaniowe
- pozostałe należności
§ 4080 - świadczenie roczne
Całoroczne potrzeby wynikające z
podwyższenia mnożnika wielokrotności
kwoty bazowej wraz ze skutkami na
pozostałych należnościach

Oczekiwany i realny wzrost uposażeń w naszej ocenie winien nastąpić
i osiągnąć docelowo wysokość waloryzacji według indeksu stopy inflacji liczonej
od 2009 roku (ostatni wzrost waloryzacji kwoty bazowej funkcjonariuszy), oraz być
zgodnym z rządowymi planami i zapowiedziami związanymi z "odmrożeniem"
podwyżek dla pracowników budżetówki.
Wstępnie wnioskujemy o wyliczenie skutków waloryzacji kwoty bazowej
(wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,20 – przekładające się na wzrost o kwotę ok.
350 zł) z którą związane są średnie płace funkcjonariuszy i pracowników
Państwowej Straży Pożarnej. Proponowane rozwiązania i wyliczenia winny
zmierzać do rozwiązań preferowanych w innych służbach mundurowych
podległych

Ministerstwu

Spraw

Wewnętrznych,

dyskryminowały uposażeń strażaków PSP.
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