
 
                                                                                             Grudziądz, dnia 22.09.2022r. 

 

 

 

                                                        MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

                                                         Pan Mariusz BŁASZCZAK 
 
   Do wiadomości: 
                                                       PEŁNOMOCNIK MON 
                                                       ds. współpracy ze związkami zawodowymi  

                    

                                                       Pan Wojciech DROBNY 
                 
 

Dotyczy: podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej 

w 2023 roku oraz wprowadzenia nowej tabeli miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2023 roku. 

 
Szanowne Panie MINISTRZE, 

 
w związku z projektem ustawy budżetowej, który zawiera zwiększenie 

wynagrodzeń pracowników sfery finansów publicznych o 7,8 % w tym dla 

pracowników Resortu Obrony Narodowej wnosimy do Pana MINISTRA o zwrócenie 

się do PREZESA RADY MINISTRÓW Pana Mateusza MORAWIECKIEGO oraz 

MINISTER FINANSÓW Pani Magdaleny RZECZKOWSKIEJ o zabezpieczenie                  

i zwiększenie nakładu środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. 

Jednocześnie mając na uwadze narastającą inflację, wzrost cen artykułów 

spożywczych i przemysłowych oraz gazu, prądu, opału itp. wnosimy o podwyżkę                     

wynagrodzeń w wysokości co najmniej 800,00 zł brutto na etat w 2023 roku                                   

(jest to odpowiednik 20% podwyżki dla pracowników sfery finansów 

publicznych żądana przez NSZZ „Solidarność”). 

 

 

 



 

Z przykrością musimy stwierdzić, że Resort którym Pan zarządza od kilku lat       

nie przeznacza żadnych środków finansowych na premię z okazji Święta Wojska 

Polskiego dla pracowników Resortu Obrony Narodowej. Jako pracownicy czujemy 

się gorsi od naszych kolegów żołnierzy zawodowych, których wspieramy swoją 

pracą niejednokrotnie wykonując zadania o wysokim priorytecie dla obronności 

kraju. Jednocześnie pragniemy przypomnieć Panu Ministrowi, że ponad 90% 

pracowników Resortu Obrony Narodowej otrzymuje wynagrodzenia                           

w przedziale 2800 - 3500 zł netto. 

 

Następną kwestią jaką pragniemy podnieść jest fakt, że od ponad czterech lat 

oczekujemy na przedmiotowe spotkanie dotyczące wprowadzenia przez Resort 

Obrony Narodowej nowej tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

co wiąże się z brakiem prawnego uregulowania stawek zasadniczych pracownikom, 

którzy nie mieszczą się już w przestarzałych tabelach nieadekwatnych do obecnych 

potrzeb.  

  

Informujemy, że Dowódcy i Komendanci Jednostek Wojskowych podległych 

MON często nawiązują do tematu głodowych pensji pracowników RON lecz również 

ich zadaniem jako pracodawców powinno być zwrócenie się z pismem do Pana 

Ministra aby ukazać skalę problemu i zapewnić swoim pracownikom godne 

wynagrodzenie za pracę na rzecz Wojska Polskiego. 

Przekładamy Panu Ministrowi ON propozycję ujednolicenia Premii 

Regulaminowej dla całego Resortu Obrony Narodowej w wysokości 5 %  dla każdego 

pracownika RON. Jednocześnie zaznaczając, że Jednostki Wojskowe, które na ten 

moment posiadają premię regulaminową powyżej 5 %, skutki z tej różnicy nadwyżki 

premii regulaminowej zostaną przeniesione do płacy zasadniczej (podstawy),               

tak aby żaden z pracowników RON nie został pokrzywdzony na powyższej zmianie.  

Proponujemy również ujednolicić i wprowadzić wzorcowy Regulamin 

Premiowania dla pracowników Resortu Obrony Narodowej, który będzie wykładnią 

dla pracodawców (Dowódców, Komendantów JW) i w swojej istocie zapewni 

pracownikom RON sprawiedliwy (obligatoryjny) podział premii.                                       

Pracownicy RON często wskazują na brak sprawiedliwości społecznej podczas 

podziałów premii i nagród.  

 

 



 

Ponadto  wnosimy  o  niezwłoczne  spotkanie Pełnomocnika  MON                       

ds. współpracy ze związkami zawodowymi Pana Wojciecha DROBNEGO                           

z przedstawicielami wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych 

działających w MON (m.in. jednym z trzech negocjatorów z ramienia Krajowej 

Sekcji NSZZ „Solidarność” PC MON jest Przewodniczący Pan Jan SZYMAŃSKI)               

w sprawie zmian do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy                                

dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, 

ponieważ powyższy dokument z 1998 roku nie odpowiada obecnym standardom                 

i specyfice Resortu Obrony Narodowej np. w celu dostosowania poszczególnych 

stanowisk do odpowiedniej kategorii zaszeregowania (wartościowanie stanowisk 

pracy).   

Kończąc mamy nadzieję, że Pan Minister Obrony Narodowej wyjdzie                         

z inicjatywą spotkania z przedstawicielami reprezentatywnych związków 

zawodowych w celu przekazania oraz omówienia bieżących spraw dotyczących 

pracowników cywilnych wojska.                   

W związku z powyższym mając na uwadze dobro pracowników Resortu Obrony 

Narodowej wnosimy jak na wstępie. 

 

                                                                              Za Komisję Międzyzakładową 
 

                                                                              Łączę wyrazy szacunku 

 
 
 
 
Adres do korespondencji: 
 
Przewodniczący KM 
NSZZ „Solidarność” PC MON 
Jan SZYMAŃSKI 

 
Centrum Szkolenia Logistyki 
ul. Dworcowa 6 A 
86-134 GRUPA 


