
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 

nr posiedzenia: 31 

data posiedzenia: 19 kwietnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz 

pracowników cywilnych wojska.  

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jarosław Rusiecki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Anna Maria Anders, Adam Bielan, Jan Dobrzyński, Maciej Grubski, Wiesław Kilian, 

Jarosław Rusiecki, Rafał Ślusarz, Józef Zając, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Obrony Narodowej: 

podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski ze współpracownikami, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: 

adiunkt dr Henryk Dobrzyński. 

 

Ad 1. 
 

 Informację Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz 

pracowników cywilnych wojska przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Bartłomiej Grabski. 

Poinformował, że w ostatnich latach wynagrodzenia żołnierzy i pracowników cywilnych 

wojska wzrosły znacząco i planowane są dalsze podwyżki, w celu poprawienia sytuacji 

materialno-bytowej wojska oraz pracowników cywilnych. Wg ministra podkreślić należy fakt, 

że w ubiegłych latach uposażenia żołnierzy rosły znacznie wolniej niż wynagrodzenia 

przedstawicieli innych służb mundurowych. W latach 2010–2016 przeciętne wynagrodzenie 

brutto żołnierzy wzrosło z 4 180 zł do 4 789 zł. Od stycznia uposażenie wzrosło o 300–550 zł 

w zależności od stopnia. 

Wg danych MON na 31 grudnia 2016 r. zawodową służbę wojskową pełniło 98 586 żołnierzy, 

w tym ponad 42 tys. w korpusie szeregowych, 36,8 tys. podoficerów oraz 19,5 tys. oficerów. 

Minister stwierdził, że kierownictwo MON czyni ogromne wysiłki, by poprawić sytuację 

materialną żołnierzy. 

Podobne prace prowadzone są w resorcie nad wynagrodzeniami cywilnych pracowników 

wojska, których płace nie były podwyższane od 2011 r. W budżecie na rok 2016 znalazły się 

środki na podwyżki w wysokości 185 zł na stanowisko pracy, a dodatkowe starania 

kierownictwa MON pozwoliły na zwiększenie tej kwoty do 250 zł. 

Wg wyliczeń przeciętne wynagrodzenie pracownika cywilnego wynosi ok. 80% przeciętnego 

wynagrodzenia żołnierzy, a nieco powyżej 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 



 

 

narodowej. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie Jarosław 

Rusiecki i Maciej Grubski oraz minister Bartłomiej Grabski i dyrektor Departamentu Spraw 

Socjalnych MON płk Leszek Kwiatecki. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


