Warszawa, dnia 30 listopada 201/r.

Pan Antoni MACIEREWICZ
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

PETYCJA
w sprawie dokonania wyrównań pracownikom cywilnym wojska wypłat
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych należności
ze stosunku pracy za lata 2012-2015

W związku z wyrokami Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 r. oraz
23 października 2015 r. (w załączeniu) utrzymującymi w mocy wyroki Sądu Rejonowego
w Olsztynie w sprawie zaniżenia pracownikom cywilnym wojska wypłat dodatkowych
wynagrodzeń rocznych oraz pozostałych należności ze stosunku pracy, a mianowicie nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop za lata 2012-2013, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. poz. 1195) wnosimy o:
1) dokonanie przez Ministra Obrony Narodowej - we współpracy z pracodawcami
funkcjonującymi w resorcie obrony narodowej oraz dysponentami środków budżetowych analizy skutków przedmiotowych wyroków w odniesieniu do wszystkich pracowników,
których wynagrodzenia są finansowane z budżetu resortu obrony narodowej za lata

2012-2015 bez względu na przepis płacowy, według którego ci pracownicy są wynagradzani
- w terminie do 31 grudnia 2015 r.;
2) wypłatę wyrównań ww. należności dla wszystkich pracowników, którym zostały one
zaniżone w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. z zastrzeżeniem, iż wypłata
wyrównań nie może zmniejszyć środków zaplanowanych na podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników cywilnych resortu obrony narodowej od dnia 1 stycznia 2016 r.;
3) przekazanie Stronie społecznej przez Ministra Obrony Narodowej w terminie do 31 stycznia
2016 r. szczegółowych informacji w zakresie:
•/ ilości pracowników cywilnych resortu obrony narodowej, którym zaniżono wypłaty
wiatach 2012-2015;
V" wyszczególnienia wszystkich wojskowych pracodawców oraz dysponentów budżetu
trzeciego stopnia, którzy spowodowali zaniżenie tych wypłat;
S ogólnej wysokości skutków finansowych z tego tytułu w podziale na poszczególne lata
i rodzaje należności, które zostały zaniżone;
4) zmianę programu, w oparciu o który obliczane są wynagrodzenia pracowników wojska w taki
sposób, aby zapewniał od 1 stycznia 2016 r. prawidłowe obliczanie dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych należności ze stosunku pracy dla wszystkich
pracowników cywilnych resortu obrony narodowej opłacanych z budżetu.

Załączniki:
1. kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 września 2015 r.
2. kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 października 2015 r.

