
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej 
ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi

„Zwiększenie wynagrodzeń pracowników resortu 

obrony narodowej w 2019 roku ”
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23 stycznia 2019 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Departament Spraw Socjalnych



Agenda spotkania 

z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych

w dniu 23 stycznia 2019 r.
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Godzina Temat 

11.00-11.10 Otwarcie spotkania i przywitanie wszystkich uczestników przez Sekretarza Stanu 

w MON Pana Wojciecha Skurkiewicza

11.10-11.25 Przedstawienie propozycji podziału środków na poprawę struktury wynagrodzeń 

pracowników resortu obrony narodowej w 2019 roku 

przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy 

ze Związkami Zawodowymi



Agenda spotkania 
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Godzina Temat 

11.25-11.35 Wystąpienie Przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Pracowników Wojska i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń 

pracowników 

11.35-11.45 Wystąpienie Przedstawiciela Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

11.45-11.55 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Poligrafów i przedstawienie stanowiska 

w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

11.55-12.05 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Militaria i przedstawienie stanowiska 

w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

12.05-12.15 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Zawodowego Sektora Obronnego

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników

12.15-12.25 Wystąpienie Przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

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

pracowników 

12.25-12.35 Wystąpienie Przedstawiciela Związku Pracowników Wojska „TARCZA”

i przedstawienie stanowiska w zakresie poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników



Agenda spotkania 
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Godzina Temat 

12.35-12.50 Przerwa

12.50-13.50 Dyskusja/ Wypracowywanie rozwiązań

13.50-14.10 Podsumowanie i zakończenie spotkania przez Pełnomocnika Ministra Obrony

Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi
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Polityka podwyżek za lata 2016-2018

Łączna kwota przeznaczona na wzrost 

wynagrodzeń
Kwoty naliczeniowe wzrostu wynagrodzeń

2016 rok

140.703 tys. zł

185 zł w dziale 750 Administracja publiczna

185 zł w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

267 zł w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne 

(w tym kwota przeznaczona na realizację 

pilotażowego procesu wartościowania)

230 zł dla ok. 36.900 stanowisk podstawowych 

w dziale 752 Obrona narodowa

350 zł dla ok. 7 tys. stanowisk specjalistycznych 

w dziale 752 Obrona narodowa

320 zł dla 187 pielęgniarek zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych resortu ON
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Historia podwyżek za lata 2016-2018

Łączna kwota przeznaczona na wzrost 

wynagrodzeń
Kwoty naliczeniowe wzrostu wynagrodzeń

2017 rok

110.741 tys. zł

69 zł w dziale 750 Administracja publiczna

59 zł w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

234 zł w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne

205 zł w dziale 752 Obrona narodowa

77 tys. zł

realizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych
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Historia podwyżek za lata 2016-2018

Łączna kwota przeznaczona na wzrost 

wynagrodzeń
Kwoty naliczeniowe wzrostu wynagrodzeń

2018 rok

114.500 tys. zł

200 zł w dziale 752 Obrona narodowa 

(z wyłączeniem WBE)

2 mln zł w dziale 752 Obrona narodowa - WBE

154 tys. zł

realizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych
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Podsumowanie historii podwyżek za lata 2016-2018

Rok Łączna kwota na 

podwyżki (w zł)

2016 140 703 000

2017 110 813 000

2018 114 654 000

Rok Podwyżki w przeliczeniu na 

jednego pracownika 

(w zł)

2016 230/350

2017 205

2018 200

suma 635/755



9

Historia wypłat jednorazowych premii/nagród 2016-2018

Rok

średnia 
wysokość 

jednorazowych 
premii/nagród 

(w zł)

liczba 
pracowników

łączna kwota 
przeznaczona na 

jednorazowe 
premie/nagrodowy

suma 
przeznaczonych 

środków 

2016
1000 ok. 43 000 42 146 000

76 903 000

830 ok. 43 200 34 757 000

2017
1700 ok. 42 300 72 032 502

98 863 874

630 ok. 43 200 26 831 372

2018
500 ok. 44 000 22 000 000

66 000 000

1000 ok. 44 000 44 000 00



Środki na wynagrodzenia w 2019 r.
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Fundusz wynagrodzeń ogółem (w tys. zł) 

2 436 270

§ 401
wynagrodzenia 

osobowe 

pracowników

2 102 667

§ 402
wynagrodzenia 

osobowe członków 

korpusu służby 

cywilnej

160 749

§ 404
dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne

172 854

W tym:



Środki na wynagrodzenia w 2019 r.
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Fundusz wynagrodzeń w części 29 Obrona narodowa 

(w tys. zł) 

2019 r. – 2 436 270

2018 r. – 2 253 049

Zwiększenie funduszu wynagrodzeń (w tys. zł)

2019 / 2018 – 183 221

(w tym w dziale 752 Obrona narodowa – 175 812)

w tym kwota 166 742 tys. zł 

na poprawę wynagrodzeń 



Środki na wynagrodzenia w 2019 r.
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Środki na poprawę struktury wynagrodzeń (w tys. zł) 

164 909 (pomniejszone o 1 833 dla SKW i SWW)

Środki przeznaczone 

na wdrożenie 

podwyżek 

indywidualnych

158 231

Zabezpieczenie 

skutków 

podwyższania 

wynagrodzeń

6 329

Skutek wzrostu 

naliczenia 

obligatoryjnego 

funduszu nagród

349



Środki na wynagrodzenia w 2019 r.
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Limit zatrudnienia bazowego w dziale 752 

Obrona narodowa – 45 761 (pomniejszony 

o 508 SKW i SWW)

Stanowiska 

nielimitowane1

13

Nauczyciele

42

Ze względu na odrębny tryb 

ustalania wysokości wynagrodzeń

przewidziany przepisami

45 732
limit 

stanowisk 

przyjęty 

do kalkulacji

Wyłączenia: Zwiększenia:

1 w przedstawicielstwach 

zespołów łącznikowych



Środki na wynagrodzenia w 2019 r.
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Kwota naliczeniowa na limit zatrudnienia bazowego

Liczba stanowisk

45 732

Kwota podwyżki 

300 zł

Kwota

158 231 tys. zł

Kwota naliczeniowa 

288 zł



Średnie wynagrodzenia pracowników według wybranych 

przedziałów
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Przedział wynagrodzenia Liczba pracowników Przeciętne wynagrodzenie

2.100 – 2.600 2.607 2.465

2.601 – 3.100 16.437 2.908

3.101 – 3.600 16.653 3.307

3.601 – 4.100 5.513 3.807

4.101 – 4.600 2.456 4.325

4.601 – 5.100 1.176 4.820

5.101 – 5.600 655 5.320

5.601 – 6.000 263 5.787

6.001 – 10.000 407 6.906

powyżej 10.000 16 11.415



Poziom wyksztalcenia pracowników resortu obrony narodowej 
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Opracowanie własne na podstawie Oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska za 2017 rok .



Zajmowane stanowiska przez pracowników resortu obrony 

narodowej

17
Opracowanie własne na podstawie Oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska za 2017 rok .



Warianty podwyżki wynagrodzeń w 2019 r.
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WARIANT I

podwyższenie wynagrodzenia (z zabezpieczeniem 

wszystkich składników wynagrodzenia tj. premia, wysługa 

itd. w skutkach stałych) dla każdego pracownika 

w wysokości ok. 300 zł (brutto) 

w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 



Warianty podwyżki wynagrodzeń w 2019 r.
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WARIANT II

podwyższenie wynagrodzenia (z zabezpieczeniem wszystkich

składników wynagrodzenia tj. premia, wysługa itd. w skutkach

stałych):

1. dla każdego pracownika w wysokości ok. 200 zł (brutto)

w przeliczeniu na pełnozatrudnionych;

2. dla grupy pracowników najniżej zarabiających w przedziałach

2100 zł – 2600 zł oraz 2601 zł – 3100 zł (kwoty brutto) o kwotę

dodatkowo ok. 150 zł brutto;

3. dla grupy stanowisk „niedoszacowanych”, których

wynagrodzenia są relatywnie niskie o kwotę dodatkowo

ok. 150 zł.



Oszacowanie kosztów II wariantu podwyżki
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45 732 x 200 zł x 12 = 109 756 800 zł

19 044 x 150 zł x12 = 34 279 200 zł

Razem: 

109 756 800 zł + 34 279 200 zł = 144 036 000 zł

Pozostała kwota na podwyżki: 

158 231 000 zł – 144 036 000 zł = 14 195 000 zł

Przedział wynagrodzeń Liczba pracowników

2100 - 2600 2607

2601 – 3100 16437

Suma 19044



Oszacowanie kosztów II wariantu podwyżki
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Pozostała kwota na podwyżki: 

14 195 000 zł 

Propozycje rozdysponowania powyższej kwoty w przeliczeniu na jedno

stanowisko limitu zatrudnienia bazowego tj. dodatkowo

ok. 150 zł:

1. wspólna propozycja organizacji związkowych podwyżki wynagrodzenia dla

grupy stanowisk „niedoszacowanych”, których wynagrodzenia są relatywnie

niskie przedstawiona stronie resortowej. Ostateczna akceptacja propozycji

nastąpi przez Ministra Obrony Narodowej.

2. dla pracowników, których wynagrodzenia mieszczą się w przedziale 3100-3600

tj. ok. 7886 osób, co stanowi ok. 20 % ogółu zatrudnionych.

3. Przekazanie pozostałej kwoty na podwyżki do pracodawców wojskowych,

celem wyrównania dysproporcji płacowych na poziomie jednostki

organizacyjnej



Podsumowanie planowanego zwiększenia wynagrodzeń 
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Zwiększenie wynagrodzenia 

w 2019 roku dla ok. :

• 45 tys. pracowników wyniesie 

ok. 200 zł 

• 8 tys. tj. 20% pracowników 

wyniesie ok. 500 zł



Średnie wynagrodzenia według wybranych przedziałów po zwiększeniu wynagrodzenia
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Przedział 

wynagrodzenia

Liczba 

pracowników

Przeciętne 

wynagrodzenie

2 100 – 2 600 2 607 2 465

2 601 – 3 100 16 437 2 908

3 101 – 3 600 16 653 3 307

3 601 – 4 100 5 513 3 807

4 101 – 4 600 2 456 4 325

4 601 – 5 100 1 176 4 820

5 101 – 5 600 655 5 320

5 601 – 6 000 263 5 787

6 001 – 10 000 407 6 906

powyżej 10 000 16 11 415

Przedział 

wynagrodzenia

Liczba 

pracowników 

w przedziale 

przed 

podwyżką

Liczba 

pracowników 

w przedziale 

po podwyżce

Różnice

2 100 – 2 600 2 607 4 - 2 603

2 601 – 3 100 16 437 5 196 - 11 241

3 101 – 3 600 16 653 26 011 9 358

3 601 – 4 100 5 513 8 513 3 000

4 101 – 4 600 2 456 3 216 760

4 601 – 5 100 1 176 1 575 399

5 101 – 5 600 655 830 175

5 601 – 6 000 263 351 88

6 001 – 10 000 407 516 109

powyżej 

10 000
16

17 0



Zestawienie przeciętnych wynagrodzeń wg sektorów gospodarki 

i przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych
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Sektor gospodarki 2016 2017 2018

Gospodarka narodowa 4 052,19 4 283,73 bd

Sektor przedsiębiorstw 4 277,03 4 530,47 4 852,29

Sfera budżetowa 4 348,02 4 499,03 bd

Państwowa sfera budżetowa 5 497,10 5 758,07 bd

Resort obrony narodowej 3 751,00 4 096,90 bd

Przeciętne uposażenie żołnierzy 
zawodowych

4 789,65 5 186,58 bd



Średnie wynagrodzenia w RON
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Lp. Nazwa dysponenta środków etatowych
Średnie wynagrodzenie 

brutto 
liczba stanowisk

1.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych 4256 108

jednostki podległe DO RSZ 3137 281

łącznie DO RSZ + jednostki podległe 3448 389

2.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 4433 241

jednostki podległe IWsp SZ 3216 23091

łącznie IWsp SZ + jednostki podległe 3228 23322

3.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 4505 278

jednostki podległe DG RSZ 3182 10788

łącznie DG RSZ + jednostki podległe 3216 11066

4.

Dowództwo Garnizonu Warszawa 4557 100

jednostki podległe DGW 3570 2092

łącznie DGW + jednostki podległe 3616 2192

5.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 5019 103

jednostki podległe DWOT 3346 322

łącznie DWOT + jednostki podległe 3752 425

* na podstawie danych przesyłanych z jednostek po podwyżce wynagrodzeń w 2018 r.



Przykłady średnich wynagrodzeń w wybranych grupach 

zawodowych
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wybrane grupy zawodowe

Nauczyciele

Nauczyciel stażysta ok. 2087 zł (netto)

Nauczyciel kontraktowy ok. 2309 zł. (netto)

Nauczyciel mianowany ok. 2976 zł. (netto)

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Referent 2960 zł 

Starszy referent 3138 zł

Pracownicy Urzędów Pracy

Referent UP 2553 zł

Referent UP (z długim stażem i 

doświadczeniem)

3161 zł

Doradca zawodowy UP średnio 2900-3000 zł



Przykłady średnich wynagrodzeń w wybranych grupach 

zawodowych 
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wybrane grupy zawodowe

Pracownicy branży IT

Informatyk (mała instytucja 

10-49 zatrudnionych osób)

2890 zł

Informatyk (średnia instytucja

50-249 zatrudnionych osób)

3390 zł

Informatyk (duża instytucja 

250-999 zatrudnionych osób)

3349 zł

Informatyk (administracja 

samorządowa)

3493 zł

Informatyk (administracja 

rządowa)

3966 zł



Przykłady średnich wynagrodzeń w wybranych grupach 

zawodowych
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wybrane grupy zawodowe

Pracownicy muzeów wojskowych

Dokumentalista 2283 zł

Opiekun ekspozycji 2290 zł

Archiwista 2300 zł

Magazynier 2350 zł

Referent 2350 zł

Kustosz 2590 zł



Przykłady średnich wynagrodzeń w wybranych grupach 

zawodowych 
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wybrane grupy zawodowe

Administracja publiczna

Sekretarka 2488 zł

Referent 2500 zł

Administracja samorządowa

Referent 

(Lubelski Urząd Wojewódzki)

1965 zł

Inspektor 

(Lubelski Urząd Wojewódzki)

2359 zł

Inspektor 

(Urząd Gminy Włodawa)

2620 zł

Inspektor 

(Urząd Miasta Zamość)

3018 zł



Ocena pracy w resorcie obrony narodowej*
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Pracownicy:

 pozytywnie oceniają własną sytuację zawodową

 czują się bezpieczni zawodowo

 są zadowoleni z miejsca i organizacji pracy, zajmowanego stanowiska

oraz zgodności obowiązków służbowych z posiadanymi

zainteresowaniami i kwalifikacjami

 są zadowoleni z relacji międzyludzkich, w tym poprawnego kontaktu

z przełożonymi

 utożsamiają się z Wojskiem Polskim i jego strukturami

 poleciliby pracę w siłach zbrojnych

* Na podstawie badania przeprowadzonego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej nt. „sytuacji społeczno-zawodowej 

pracowników resortu obrony narodowej” Warszawa, styczeń 2018



Wytyczne dotyczące poprawy wynagrodzeń
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Cele poprawy wynagrodzeń pracowników resortu ON

poprzez zwiększenie motywacyjnego charakteru

wynagrodzeń:

1. Zniwelowanie istniejących dwóch najniżej opłacanych

grup pracowników;

2. Systemowe podwyższanie wynagrodzenia dla

wszystkich pracowników w celu zniwelowania

występujących różnic w porównaniu z sektorem

publicznym;

3. Punktowe wyrównywanie dysproporcji.



Założenia ogólne
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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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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 2019 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 2019 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 2019 r. realizuje nowy

pracodawca.

5. Dla jednostek organizacyjnych sformowanych po 1 stycznia 2019 r.

środki finansowe zostaną zabezpieczone proporcjonalnie do okresu

funkcjonowania.

6. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wewnętrznych aktach

prawnych regulujących kwestię wynagradzania w trybie w nich

określonym.



Kalendarz prac
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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 lutego 2019 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 marca 2019 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 28 marca 2019 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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