aut. Rafał Lesiecki 15.02.2019

TYMCZASOWE, ALE POTENCJALNIE WYSOKIE.
NOWE DODATKI W SKW
W Służbie Kontrwywiadu Wojskowego może zostać wprowadzony nowy, zwiększony dodatek służbowy
– przyznawany na czas określony, ale sięgający nawet 75 proc. uposażenia zasadniczego i dodatku za
stopień. Mają go otrzymywać ci, którzy wykonują nowe lub dodatkowe zadania albo obowiązki, a także
ci, wobec których "nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby".
W tym tygodniu Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SKW. Przygotowało go Ministerstwo Obrony Narodowej.
Dokument przewiduje wprowadzenie nowej wersji dodatku służbowego.
Obecnie funkcjonariusze SKW prócz uposażenia zasadniczego (powiększonego o to, co należy im się z
tytuły wysługi lat), otrzymują dwa stałe dodatki – służbowy i za posiadany stopień. Jest jeszcze
dodatek kontrolerski, ale omawiane zmiany nie mają z nim związku.
Stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania wahają się od 2,3 tys. zł do
nieco ponad 9 tys. zł. Do tego są stałe dodatki za stopień – od 375 zł dla szeregowego do 1380 zł dla
generała brygady.
Czytaj też: MON przedstawiło związkowcom propozycję podwyżek dla cywilnych pracowników
Na czas nieokreślony przyznawane są też dodatki służbowe. Ich wysokość według obecnych przepisów
może sięgać maksymalnie 50 proc. uposażenia zasadniczego (z uwzględnieniem wysługi) i dodatku za
stopień. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego uwzględnia się w szczególności sposób
wywiązywania się funkcjonariusza z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane
stanowisko i posiadane kwaliﬁkacje. Przepisy nakazują obniżyć dodatek, jeżeli w opinii służbowej
znajdzie się stwierdzenie, że funkcjonariusz nie wywiązuje się z obowiązków. Minimalna wysokość
dodatku służbowego to 50 zł miesięcznie.
Już teraz szef SKW w przypadkach uzasadnionych "szczególną złożonością, charakterem lub efektami
służby" może przyznać funkcjonariuszowi dodatek przekraczający 50 proc. W takim wypadku
maksymalna wysokość to 75 proc. uposażenia zasadniczego (z uwzględnieniem wysługi) oraz dodatku
za stopień. Również taki dodatek jest przyznawany na czas nieokreślony.
Czytaj też: Nie będzie zwiększenia budżetu Służby Wywiadu Wojskowego
W projekcie, który właśnie przygotowało MON, przewidziano możliwość podwyższenia dodatku
służbowego na czas określony. Maksymalny poziom takiego dodatku to również 75 proc. uposażenia

zasadniczego (plus wysługa) i dodatku za stopień.
Projektowany przepis mówi, że dodatek może być ustalony "w związku z powierzeniem
funkcjonariuszowi na ten czas (otrzymywania dodatku – przyp. red.) nowych lub dodatkowych zadań
albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna zmiana
warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań albo
obowiązków służbowych".
Czytaj też: "Nowoczesna broń dla polskich żołnierzy", czyli kontrakt na HIMARS-y podpisany
Resort w uzasadnieniu projektu zwraca uwagę, że obecnie nie ma możliwości podwyższenia dodatku
służbowego funkcjonariuszom SKW, którzy zostali np. obarczeni dodatkowymi zadaniami służbowymi
albo powierzono im obowiązki na innym stanowisku. Po wprowadzenie proponowanych zmian będzie
możliwość tymczasowego podwyższenia poborów w związku z czasowym wykonywaniem dodatkowej
pracy.
Resort obrony przekonuje, że zmiana dotycząca dodatku służbowego nie pociągnie za sobą
dodatkowych wydatków w budżecie SKW. Według MON podobne rozwiązania obowiązują już w Służbie
Wywiadu Wojskowego, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
Czytaj też: "Dobre" lepsze niż "najlepsze", czyli modernizacja według szefa Sztabu Generalnego WP
[SKANER Defence24]

