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Agenda spotkania 

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej 

ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi 

z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych
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Godzina Temat 

10.00-10.05 Otwarcie spotkania i przywitanie wszystkich uczestników przez 

Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy 

ze Związkami Zawodowymi

10.05-10.15 Przedstawienie propozycji podziału środków na poprawę struktury 

wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2018 roku 

przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy 

ze Związkami Zawodowymi



Agenda spotkania 
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Godzina Temat 

10.15-10.25 Wystąpienie Przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Pracowników Wojska i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu 

wynagrodzeń pracowników 

10.25-10.35 Wystąpienie Przedstawiciela Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

10.35-10.45 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Poligrafów i przedstawienie 

stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

10.45-10.55 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Militaria i przedstawienie 

stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

10.55-11.05 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Sektora Obronnego

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

11.05-11.15 Wystąpienie Przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność”-80 i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu 

wynagrodzeń pracowników 

11.15-11.25 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Pracowników Wojska „TARCZA”

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników



Agenda spotkania 
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Godzina Temat 

11.25-11.40 Przerwa

11.40-12.45 Dyskusja

12.45-13.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania przez Pełnomocnika Ministra

Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Fundusz wynagrodzeń ogółem (w tys. zł) 

2 253 049

§ 401
wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników

1 942 412

§ 402
wynagrodzenia 

osobowe członków 

korpusu służby 

cywilnej

146 004

§ 404
dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne

164 633

W tym:



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Fundusz wynagrodzeń w części 29 Obrona narodowa 

(w tys. zł) 

2018 r. – 2 253 049 

2017 r. – 2 067 529

Zwiększenie funduszu wynagrodzeń (w tys. zł)

2017 / 2018 – 185 520 

(w tym w dziale 752 Obrona narodowa – 179 291)

w tym kwota 96 192 tys. zł 

na poprawę struktury wynagrodzeń 



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Środki na poprawę struktury wynagrodzeń (w tys. zł) 

96 192

Środki przeznaczone 

na wdrożenie 

podwyżek 

indywidualnych

90 242

Zabezpieczenie 

skutków 

podwyższania 

wynagrodzeń

3 770

Skutek wzrostu 

naliczenia 

obligatoryjnego 

funduszu nagród

180

Wyrównanie 

dysproporcji 

wynagrodzeń 

w WBE

2 000



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Limit zatrudnienia bazowego w dziale 752 

Obrona narodowa – 45 269

Stanowiska 

nielimitowane1

14

Nauczyciele

42

Pracownicy 

WBE

409

Ze względu na odrębny tryb 

ustalania wysokości wynagrodzeń

przewidziany przepisami

Ze względu na systemowe 

wyrównywanie dysproporcji 

wynagrodzeń

44 832
limit 

stanowisk 

przyjęty 

do kalkulacji

Wyłączenia: Zwiększenia:

1 w przedstawicielstwach zespołów 

łącznikowych oraz kierownicze 

stanowisko państwowe w SKW



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Kwota naliczeniowa na limit zatrudnienia bazowego

Liczba stanowisk

44 832

Kwota naliczeniowa 

167 zł

Kwota

90 242 tys. zł



Środki na wynagrodzenia w 2018 r.
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Środki na poprawę struktury wynagrodzeń w WBE

2 000 000 zł

Środki przeznaczone 

na wdrożenie 

podwyżek 

indywidualnych

1 850 000

Zabezpieczenie 

skutków 

podwyższania 

wynagrodzeń

90 000

Skutek wzrostu 

naliczenia 

obligatoryjnego 

funduszu nagród

60 000



Wytyczne dotyczące poprawy struktury wynagrodzeń
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Zwiększenie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń poprzez m.in.:

 podwyższenie wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających,

 wyrównywanie lub częściowe wyrównywanie dysproporcji 

w wynagrodzeniach zasadniczych pracowników zatrudnionych 

na tożsamych stanowiskach pracy.

Poprawa struktury wynagrodzeń pracowników resortu ON 

ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia 

przez pracodawców prawidłowej realizacji zadań na stanowiskach 

specjalistycznych, kluczowych dla Sił Zbrojnych



Założenia ogólne
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1. Podwyżki wynagrodzeń nie powinny mieć charakteru powszechnego, 

tzn. nie powinny obejmować co do zasady wszystkich pracowników 

resortu obrony narodowej.

(zgodnie z założeniami ustawy budżetowej na 2018 rok średnioroczny 

wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

wynosi 100 %, co oznacza brak systemowych podwyżek wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej).



Założenia ogólne

13

2. Pracodawcy:

a) wyspecyfikują stanowiska specjalistyczne, kluczowe dla Sił 

Zbrojnych1,

b) ustalą wysokość wynagrodzenia zasadniczego (wraz z premią2), 

poniżej którego pracownicy będą kwalifikowani do grupy 

pracowników najmniej zarabiających

c) ustalą zasady wyrównywania dysproporcji wynagrodzeń 

na tożsamych stanowiskach pracy

w celu poprawy poziomu wynagrodzeń na tych stanowiskach.

1 np. związane z: obsługą, naprawą i użytkowaniem specjalistycznego sprzętu wojskowego, diagnostyką 

pojazdów wojskowych, przewozem ładunków niebezpiecznych, łącznością, teleinformatyką i kryptologią 

w specjalistycznych jednostkach (teleinformatycznych, kryptologicznych, cybernetycznych i rozpoznania 

obrazowego), obsługą lotnisk i portów, badaniami laboratoryjnymi, nadzorem inwestorskim oraz stanowiska 

specjalistyczne w jednostkach: kartograficznych, geograficznych, metrologicznych, hydrograficznych, inspekcji 

energetycznej, dozoru technicznego, normalizacji i przedstawicielstwach wojskowych

2 o ile taki składnik wynagrodzenia występuje w przepisie płacowym



Założenia ogólne
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3. Pracodawcy wyłączą z procesu poprawy poziomu wynagrodzeń 

pracowników, których:

a) suma kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz premii regulaminowej 

przekracza wartość odpowiadającą 110% maksymalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego określonego dla maksymalnej kategorii 

zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska – dotyczy 

pracowników objętych PUZP dla PWJOSB,

b) wynagrodzenie zasadnicze osiąga wysokość maksymalnej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego określonego dla maksymalnej kategorii 

zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska – dotyczy 

pracowników objętych ustawą o pracownikach urzędów państwowych,

c) posiadają maksymalny mnożnik kwoty bazowej – dotyczy pracowników 

objętych ustawą o służbie cywilnej.



Założenia ogólne
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4. Pracodawcy dokonają podwyżek wynagrodzeń pracowników 

w ramach prowadzonej polityki zatrudnieniowo-płacowej 

z uwzględnieniem postanowień art. 183c i art. 78 Kodeksu pracy1.

1 Art. 183c Kp. stanowi, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę

lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga

od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi

w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności

i wysiłku.

Art. 78 Kp. stanowi, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności 

rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i 

jakość świadczonej pracy



Założenia ogólne
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5. Szczegółowe zasady podziału środków pracodawcy ustalą 

w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi 

w formie pisemnej. W przypadku, gdy zakładowa organizacja 

związkowa nie funkcjonuje, szczegółowe zasady podziału 

środków ustala pracodawca, po uzyskaniu opinii przedstawiciela 

pracowników wybranego przez załogę do reprezentowania jej 

interesów, o ile taki przedstawiciel został wybrany.
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Założenia szczegółowe

1. W ramach wydzielonych środków finansowych na wzrost wynagrodzeń

pracodawca zobowiązany jest bezwzględnie zabezpieczyć wszystkie

roczne skutki wzrostu wynagrodzeń (wraz z wyrównaniem od dnia

1 stycznia 2018 r.) z uwzględnieniem wzrostu pozostałych składników

wynagrodzenia, np. dodatku za wysługę lat, dodatku specjalnego.

2. Środki na wzrost wynagrodzeń uwzględniają stanowiska wakujące, na które

pracodawcy zobowiązani są zabezpieczyć adekwatne środki, bez prawa

przeznaczania ich w skutkach stałych na wynagrodzenia innych

pracowników, do czasu zatrudnienia pracowników na wakujących

stanowiskach – w przypadku uwzględnienia tych stanowisk w procesie

poprawy poziomu wynagrodzeń.
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Założenia szczegółowe

3. Wzrostem wynagrodzeń należy również objąć pracowników:

a) z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.

do dnia realizacji wzrostu wynagrodzeń (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz

b) pracowników zatrudnionych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także

c) pracowników nieobecnych w pracy z powodu usprawiedliwionej

nieobecności (po ich powrocie)

– w przypadku uwzględnienia ich stanowisk w procesie poprawy poziomu

wynagrodzeń.
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Założenia szczegółowe

4. W przypadku przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

wzrost wynagrodzeń za okres zatrudnienia w 2018 r. realizuje nowy

pracodawca.

5. Dla jednostek organizacyjnych sformowanych po 1 stycznia 2018 r.

środki finansowe zostaną zabezpieczone proporcjonalnie do okresu

funkcjonowania.

6. Podwyżki wynagrodzeń nie są przewidziane w jednostkach

organizacyjnych rozformowanych przed dniem 1 czerwca 2018 r.
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Założenia szczegółowe

7. Pod pojęciem stanowisk specjalistycznych, kluczowych dla Sił Zbrojnych

rozumie się stanowiska realizujące zadania o szczególnym znaczeniu

dla funkcjonowania Sił Zbrojnych;

 nie mogą zostać do nich zakwalifikowane stanowiska o charakterze

„samoobsługowym”, tzn. służące do bieżącej obsługi funkcjonowania

danej jednostki organizacyjnej;

 zaliczenie stanowisk pracy do stanowisk specjalistycznych,

kluczowych dla Sił Zbrojnych wymaga pisemnego uzasadnienia.
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Założenia szczegółowe

8. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wewnętrznych aktach

prawnych regulujących kwestię wynagradzania w trybie w nich

określonym.

9. Dla pracowników objętych procesem podwyższania wynagrodzeń stosuje

się ograniczenia zawarte w pkt. 3 Założeń ogólnych1.

1 Ograniczenia wynikające z pkt. 3 Założeń ogólnych:

a. suma kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz premii regulaminowej przekracza wartość odpowiadającą 

110% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego dla maksymalnej kategorii 

zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska – dotyczy pracowników objętych PUZP dla PWJOSB,

b. wynagrodzenie zasadnicze osiąga wysokość maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonego 

dla maksymalnej kategorii zaszeregowania przewidzianej dla danego stanowiska – dotyczy pracowników 

objętych ustawą o pracownikach urzędów państwowych,

c. posiadają maksymalny mnożnik kwoty bazowej – dotyczy pracowników objętych ustawą o służbie cywilnej. 



Sposób realizacji
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 niezwłocznie po akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej 

propozycji podziału środków na poprawę poziomu wynagrodzeń, 

Departament Spraw Socjalnych skieruje pismo do pracodawców 

(poprzez dysponentów środków budżetowych) informujące o zasadach 

realizacji podwyżek oraz o wysokości maksymalnych środków

przewidzianych dla nich na realizację podwyżek, w celu ustalenia 

szczegółowych zasad i rzeczywistych kosztów realizacji podwyżek;



Sposób realizacji
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 w terminie do 15 czerwca 2018 r. pracodawcy ustalą szczegółowe zasady 

i rzeczywiste koszty realizacji podwyżek i prześlą stosowne informacje 

do dysponentów środków budżetowych i do Departamentu Spraw 

Socjalnych celem naliczenia i przekazania środków finansowych 

na realizację podwyżek;

 w terminie do 15 lipca 2018 r. Departament Spraw Socjalnych we 

współpracy z Departamentem Budżetowym naliczy i przekaże środki 

finansowe na realizację podwyżek do właściwych dysponentów środków 

budżetowych;

 w terminie do 31 lipca 2018 r. właściwe oddziały gospodarcze 

dokonają wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla pracowników objętych 

ww. podwyżkami z wyrównaniem od 1 stycznia br.



Dziękuję za uwagę
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