Warszawa, dnia^AC/. 07.2016 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
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MACIEREWICZA oraz w odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie dokonania wyrównania pracownikom cywilnym wojska wypłat dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych należności ze stosunku pracy za lata 2012-2015
uprzejmie informuję, co następuje.
Zagadnienie nieprawidłowości w zakresie ustalenia wysokości dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz innych należności ze stosunku pracy, zostało stwierdzone
w wyniku przeprowadzonych przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej działań
audytowych. Niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji Minister Obrony Narodowej Antoni MACIEREWICZ - mając na uwadze podejmowane w resorcie obrony narodowej
działania zmierzające do poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników podjął, w ramach
działań naprawczych, decyzję o wypłacie zaniżonych należności, które nie uległy
przedawnieniu. Wyrównanie obejmie zatem świadczenia, które stały się wymagalne w latach
2013-2015.
Decyzja w tym zakresie została podjęta niezależnie od wyroków wydanych przez Sąd
Okręgowy w Olsztynie, które niemniej jednak potwierdzają istnienie nieprawidłowości w tym
zakresie w latach 2012 - 2015.
Jednocześnie odnosząc się do ostatniego zgłoszonego przez Państwa wniosku,
dotyczącego wprowadzenia zmian w obowiązujących programach informatycznych, na
podstawie których obliczane jest wynagrodzenie, wyjaśniam, że do kierownictwa resortu nie
wpływały wnioski dotyczące potrzeby zmian w stosowanych systemach w zakresie naliczania
wynagrodzeń. W przypadku stwierdzenia wątpliwości w zakresie

funkcjonowania

programów, organy finansowe dysponują jednak możliwością dokonywania w nich korekt
w ramach bieżącej działalności. Niemniej, o przedstawionym problemie powiadomiona już
została instytucja odpowiedzialna za działające w resorcie ON systemy informatyczne, jak
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również właściwe organy finansowe otrzymały informację o prawidłowych zasadach
naliczania świadczeń. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka wystąpienia w przyszłości
podobnych incydentów.
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Rozdzielnik:
Zarząd Krajowy
Związku Pracowników Wojska „TARCZA"
Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 39/4
30-348 Kraków
Krajowa Rada
Związku Zawodowego Poligrafów
Ul. Bracka 23 lok. 44
00-028 Warszawa
Zarząd Główny
Związku Zawodowego Militaria
Ul. Królewska 1/7
00-909 Warszawa
Komisja Krajowa
NSZZ„Solidarność"-80
Ul. Piękna 22/8
00-549 Warszawa
Zarząd Krajowy
Związku Zawodowego Sektora Obronnego
Ul. 11 Listopada 17/19
00-909 Warszawa
Do wiadomości
Biuro Skarg i Wniosków
Departament Spraw Socjalnych

ARCUS
ARCUS
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