


PROJEKT

USTAWA

                             z dnia ..............................               

                    

o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz

o Agencji Mienia Wojskowego, a także ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektó-

rymi podmiotami prawnymi

Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami

mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156,

poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz.

1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15)

wprowadza się, następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącym w

trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także innymi

składnikami majątkowymi tych jednostek, nie wykorzystywanymi do

realizacji ich zadań,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

 „2a) zasady realizacji przez Agencję zadań logistycznych oraz udziela-

nia zamówień publicznych na rzecz urzędu obsługującego Ministra

Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,”;

2) w art. 4b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośred-

nictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa,

o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1)  muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, pań-

stwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym

szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodo-

wym - na cele muzealne, wystawiennicze, kulturalne lub szkole-

niowe;

 2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu

terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym dzia-

łalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa – na

cele ich działalności statutowej.”;

3) w rozdziale 1 po art. 4b dodaje się art. 4c i 4d w brzmieniu:

„Art. 4c. Minister Obrony Narodowej, na podstawie umów międzynaro-

dowych, może   przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym

państw będących stronami tych umów, uzbrojenie i towary po-

dwójnego zastosowania, w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z

dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, tech-

nologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeń-

stwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju

i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.

Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.1)) .

Art. 4d. Mienie ruchome  polskich jednostek wojskowych poza granicami

państwa, nie wykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich

zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu

do kraju,  zagospodarowuje organ wojskowy wyznaczony przez

Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jednostki

wojskowej, przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub

likwidację. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży są dochoda-

mi budżetu państwa.”;

4) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego pro-

wadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o któ-

rych mowa w ust. 3, wszczęte i nie zakończone przez urząd obsługu-

jący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe

temu Ministrowi.”;

5) w art. 8:

 a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 „1a. Minister Obrony Narodowej może przekazać na własność Agen-

cji mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, również wtedy, je-

żeli jest ono niezbędne do wykonywania jej zadań.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje i udziały w spółkach nabyte przez Agencję za mienie Skarbu

Państwa  podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw

Skarbu Państwa, który wykonuje prawa z akcji i udziałów w tych

spółkach w porozumieniu z Ministrem  Obrony Narodowej. Pry-

watyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Na-

rodowej.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z

Ministrem Obrony Narodowej, może udzielić Agencji pełnomoc-

nictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach, o

których mowa w ust. 4.”,

d) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „w art. 56 ust. 1 pkt 1- 4” zastępuje się wyra-

zami „w art. 56 ust. 1 pkt 3”;

6) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do

zatwierdzenia, roczny plan finansowy oraz roczne sprawozdanie fi-

nansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.”,
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b) uchyla się ust.  3 i 4;

7) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, zasady

wynagradzania pracowników Agencji, uwzględniając w szczególności

kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i warunki wykonywa-

nej pracy.”;

8) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nieruchomości przekazane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej

podlegają wykreśleniu z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Pań-

stwa, którymi gospodaruje starosta, wykonujący  zadania z zakresu ad-

ministracji rządowej.”;

9) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21.1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o

zarządzanie nieruchomościami, będącymi w trwałym zarządzie

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Na-

rodowej lub przez niego nadzorowanych.

2. Minister Obrony Narodowej przekazuje corocznie Agencji

środki finansowe przeznaczone w budżecie Ministerstwa Obro-

ny Narodowej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w

ust. 1.”;

10) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć

Agencji nieruchomości lub ich części będące w trwałym zarządzie jed-

nostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub

przez niego nadzorowanych oraz inne składki majątkowe tych jedno-

stek, niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, a

niezbędne do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa.”;

11) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Do gospodarowania przez Agencję nieruchomościami mają odpo-

wiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn.

zm.2)) z tym, że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały

zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji Prezesa Agencji służy od-

wołanie do Ministra Obrony Narodowej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Mienie ruchome, przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, li-

kwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do

innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa, Agencja mo-

że sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom sa-

morządu terytorialnego oraz  prowadzącym działalność statutową w

tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom.

 3b. Mienie ruchome Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ogra-

niczonego, z zapłatą ceny w ratach, żołnierzom zawodowym zwol-

nionym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2

pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnie-

rzy zawodowych   (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.3))

oraz zwolnionym z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom jedno-

stek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub

przez niego nadzorowanych, podejmującym działalność gospodar-

czą.”;

12) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu:

„Art. 25b. Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej

wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych,

może nieodpłatnie przekazać, w drodze umowy, uzbrojenie i

towary podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 pkt

1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym

dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzyna-

rodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych



6

ustaw, siłom zbrojnym państw będących stronami tych

umów.”;

13) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji

na zasadach określonych w art. 19 ust. 1, po podpisaniu proto-

kołu zdawczo-odbiorczego, może być przechowywane w ma-

gazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, na pod-

stawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przy-

padku Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji

dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 2.”;

14) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1

pkt 1 i 2,

2) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23

ust. 4 i art. 24,

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21 ust. 1,

4) przychody z darowizn i spadków,

5) pozostałe przychody.”;

15) art. 30 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 30.  Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy, stanowiący wartość mienia, o którym

mowa w art. 8 ust. 1 i 1a,

2) fundusz zasobu, stanowiący wartość mienia, o którym

mowa w art. 2,
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3) fundusz rezerwowy, z zysku netto Agencji,

4) inne fundusze, określone w odrębnych przepisach.”;

16) w art. 31 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

 „5. Do zamówień udzielanych Agencji przez  Ministra Obrony Narodo-

wej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych nie

stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówie-

niach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz.

984).”.

Art. 2. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 926 i Nr 154, poz. 1799

oraz  z  2002 r. Nr 113, poz. 984.) w art. 10:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

 „2a. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt  1, zatrudnionym

w Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

przyznaje Minister Obrony Narodowej, na umotywowany wniosek ra-

dy nadzorczej.”;

2) w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami

„o którym mowa w ust. 2 i 2a”;

3) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór

wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust. 2a, oraz szcze-

gółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej. Wniosek powinien

zawierać w szczególności podstawy przyznania nagrody rocznej.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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___________________________

¹) Zmiany  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,

poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

²)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800

oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i

Nr 200, poz. 1682.

³) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr

117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz.

925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1184 i Nr 200, poz. 1687.

U Z A S A D N I E N I E

W sześcioletnim okresie funkcjonowania ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodaro-

waniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego zo-

stały ujawnione nowe możliwości współpracy między jednostkami organizacyjnymi podporząd-

kowanymi Ministrowi Obrony Narodowej a Agencją Mienia Wojskowego służące interesom Sił

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W szczególności, w ramach rozszerzonej współpracy istnieją możliwości odciążenia

jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych z szeregu wykonywanych dotychczas zadań m.in. w

zakresie logistyki, które z powodzeniem może wykonywać Agencja Mienia Wojskowego.

Aby wykorzystać te możliwości, istnieje konieczność znowelizowania obowiązującej

obecnie ustawy.

I tak:

1. Proponowane nowe brzmienie art. 1 pkt. 1 eliminuje dotychczasową niespójność przepisów

ustawy, która reguluje zasady gospodarowania nieruchomościami i mieniem ruchomym Skar-

bu Państwa, natomiast dotychczasowe brzmienie tego przepisu zawężało zakres ustawy tylko
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do nieruchomości, gdyż mienie ruchome nie jest w trwałym zarządzie ani w użytkowaniu

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-

rowanych. Wprowadzenie proponowanego brzmienia art. 1 pkt 1 ma również umożliwić Mi-

nistrowi Obrony Narodowej przekazywanie Agencji mienia o nieuporządkowanym stanie

prawnym, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zadaniem Agencji jest między innymi upo-

rządkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia Skarbu Państwa.

2. Nadanie art. 4b ust. 1 pkt 1 nowego brzmienia zmierza do jednakowego potraktowania szkół

publicznych w zakresie korzystania z możliwości nieodpłatnego otrzymywania mienia na

cele muzealne, wystawiennicze czy szkoleniowe, niezależnie od ich poziomu organizacyjne-

go i niezależnie od ich podporządkowania (państwowe i samorządowe). Dotychczasowe

ograniczenie tych możliwości wyłącznie do państwowych szkół wyższych i państwowych

wyższych szkół zawodowych, z edukacyjnego punktu widzenia nie znajduje żadnego uza-

sadnienia. Projektowana zmiana ma umożliwić Ministrowi Obrony Narodowej przekazywa-

nie zbędnego mienia jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych państwowym

i samorządowym instytucjom kultury np. księgozbiorów, wyposażenia ośrodków kultury itp.

3. Dodanie nowych przepisów art. 4c i 4d jest podyktowane koniecznością uregulowania zaist-

niałych już w praktyce sytuacji, gdy z przyczyn uzasadnionych względami natury ekono-

micznej, czy nawet  państwowej wskazane, czy nawet niezbędne jest przekazanie nieodpłat-

nie siłom zbrojnym państw obcych  na podstawie międzynarodowych porozumień uzbrojenia

czy sprzętu wojskowego (art. 4c), a także umożliwienie zagospodarowania w ekonomiczny

sposób mienia ruchomego wywiezionego z kraju przez polskie kontyngenty wojskowe, które

to mienie stało się następnie zbędne dla jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, bądź

gdy koszty sprowadzenia tego mienia na powrót do kraju nie uzasadniają takiego postępo-

wania.

4. Wprowadzenie w art. 8 dodatkowego ust. 1a ma na celu umożliwienie Ministrowi Obrony

Narodowej wsparcia Agencji Mienia Wojskowego w trakcie jej działalności. Zgodnie bo-

wiem z dotychczasowym brzmieniem art. 8 Minister Obrony Narodowej wyposażał Agencję

w środki niezbędne wyłącznie do podjęcia przez nią działalności. Nie mógł natomiast wypo-

sażać w środki niezbędne do prowadzenia dalszej działalności już po powstaniu Agencji.

Proponowany dodatkowy zapis w art. 8 umożliwia, w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona

potrzeba np. utworzenia nowych oddziałów terenowych, dyslokacji oddziałów istniejących,

wyposażenia tych oddziałów w mienie zbędne jednostkom organizacyjnym MON, co po-

zwoli zmniejszyć koszty funkcjonowania Agencji i tym samym zwiększyć kwoty przekazy-

wane przez Agencję na inwestycje Sił Zbrojnych.
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5. Prywatyzacja spółek na wniosek Ministra Obrony Narodowej, umożliwi mu utrzymanie

wpływu na kształtowanie przychodów, wynikających z prywatyzacji spółek oraz kontroli nad

ich działalnością, do czasu całkowitej prywatyzacji tych spółek. Istotne znaczenie ma także

możliwość wykonywania przez Agencję praw z akcji i udziałów w tych spółkach, jeżeli  sto-

sownego pełnomocnictwa udzieli Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem

Obrony Narodowej.

Ograniczenie należnych Skarbowi Państwa dywidend ze spółek oraz przychodów z prywaty-

zacji spółek do 2% pozwoli na zwiększenie zasilania resortu Obrony Narodowej w środki

przeznaczone na modernizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nowe brzmienie art. 14 dostosowuje sprawy ustalania rocznego planu finansowego i sporzą-

dzania rocznego sprawozdania finansowego Agencji do przekazanego Ministrowi Obrony

Narodowej uprawnienia do przedstawiania Radzie Ministrów tych dokumentów do zatwier-

dzenia.

7. Wprowadzenie nowego brzmienia art. 17 ust. 3 powoduje przeniesienie uprawnień Prezesa

Agencji w zakresie  ustalania wynagrodzenia za pracę pracowników Agencji na Ministra

Obrony Narodowej, co umożliwi wzmocnienie nadzoru w tym zakresie przez Ministra Obro-

ny Narodowej nad Agencją.

8. Zapis art. 19 ust. 5 ma na celu wprowadzenie obowiązku uaktualniania i porządkowania ewi-

dencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta, w związku z

przekazywaniem Agencji przez Ministra Obrony Narodowej nieruchomości będących do-

tychczas we władaniu jednostek organizacyjnych MON oraz w ewidencji tego zasobu.

9. Nowa treść art. 21 jest spowodowana uregulowaniem w art. 22 ust. 1 zasad przekazywania

Agencji czasowo niewykorzystywanego mienia ruchomego. Zamiast dotychczasowej treści

proponuje się wprowadzić nowy przepis umożliwiający Ministrowi Obrony Narodowej prze-

kazywanie Agencji w administrowanie nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki

organizacyjne do realizacji ich zadań.

10. Art. 22 ust. 1 w proponowanym nowym brzmieniu porządkują jedynie dotychczasową regu-

lację zawartą w tych samych artykułach, wprowadzając jednocześnie możliwość zagospoda-

rowania przez AMW czasowo zbędnych jednostkom MON rzeczy ruchomych przez oddania

ich Agencji w użyczenie. Dotychczasowy przepis umożliwiający przekazywanie Agencji

rzeczy ruchomych na przechowanie jest przepisem martwym, a ponadto możliwość gospoda-

rowania przez Agencję rzeczami oddanymi na przechowanie pozostaje w sprzeczności z

przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi umowy przechowania.
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11. Zastąpienie dotychczasowego zapisu art. 23 ust. 3 nowym brzmieniem ma na celu wprowa-

dzenie w Agencji takich samych zasad gospodarki nieruchomościami, jakie obowiązują w

stosunku do innych nieruchomości Skarbu Państwa i są uregulowane przepisami ustawy o

gospodarce nieruchomościami.

Dodanie  nowego ust. 3a w art. 23 umożliwi Agencji sprzedawanie w przetargach ograni-

czonych mienia przydatnego jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom w

zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Dodany w art. 23 nowy ust. 3b będzie umożliwiał Agencji stosowanie przetargów ograni-

czonych na zbycie rzeczy ruchomych żołnierzom zawodowym zwolnionym ze służby woj-

skowej i pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodo-

wej lub przez niego nadzorowanych, podejmującym działalność gospodarczą.

12. Wprowadzenie nowego  art. 25b  ma na celu umożliwienie Ministrowi Obrony Narodowej

realizowanie pomocy międzynarodowej na podstawie umów międzypaństwowych w sytu-

acji, gdy mienie mogące być przekazane siłom zbrojnym innych państw zostało już przejęte

przez Agencję.

13. Proponowany przepis art. 27a ma na celu uregulowanie prawne możliwości przechowywania

przez Agencję rzeczy ruchomych w magazynach wojskowych. Przechowywanie takie było

stosowane również w dotychczasowej działalności Agencji, jednak brak stosownego przepi-

su stwarzał wątpliwość, czy nie dochodzi w tym przypadku do naruszenia prawa. Przecho-

wywanie mienia przez jednostki organizacyjne MON spowoduje znaczne oszczędności

kosztów Agencji z tytułu zbędności transportu mienia i jego przechowania, a tym samym

spowoduje zwiększenie środków na inwestycje Sił Zbrojnych o około 20 mln zł rocznie.

14. Proponowane nowe brzmienie art. 29 ust. 1 dostosowuje przepisy, określające przychody

Agencji, do wymogów ustawy o rachunkowości, przez zastąpienie wyrazu „wpływy” przez

wyraz „przychody”, oraz wprowadza korektę przychodów w związku z proponowanymi

zmianami w art. 1 i 21, jak też wcześniejszą nowelizacją art. 7 ustawy.

15. Proponowana zmiana treści art. 30 ma na celu ustawowe określenie wszystkich funduszy

tworzonych przez Agencję. Wg stanu obecnego ustawa określa tylko jeden fundusz - statu-

towy, pozostałe zaś są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997

r. w sprawie szczegółowych zasad  gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.

U. Nr 100, poz. 622).

16. Wyłączenie z zakresu działania ustawy zamówień udzielonych Agencji przez Ministra Obro-

ny Narodowej oraz przez kierowników jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej
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lub przez niego nadzorowanych, zapisane w dodanym art. 31 ust. 5, jest konsekwencją usta-

wowego rozszerzenia zadań Agencji oraz  realizacji tych nowych zadań bez zysku z

uwzględnieniem wyłącznie kosztów ich wykonywania.

17. Proponowana  w art. 2 zmiana ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierują-

cych niektórymi podmiotami prawnymi polegająca na dodaniu w art. 10 nowego ust. 2a  ma

na celu wypełnienie luki legislacyjnej. Ustawa w dotychczasowym brzmieniu nie określa

bowiem trybu postępowania przy przyznawaniu rocznej nagrody osobom kierującym Agen-

cjami.

Wobec faktu, że Agencja Mienia Wojskowego jest zobowiązana ustawowo do przeka-

zywania uzyskiwanych dochodów do budżetu Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem ich

na inwestycje Sił Zbrojnych, uchwalenie proponowanych zmian ustawy nie spowoduje skutków

finansowych dla budżetu państwa, przeciwnie – spowoduje oszczędności środków finansowych

w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, a wprowadzenie możliwości realizacji przez

Agencję zamówień publicznych na rzecz MON przyczyni się do przyspieszenia modernizacji

technicznej Sił Zbrojnych RP.

Wartość oszczędności środków finansowych w budżecie MON z tytułu wprowadzenia

zapisu art. 27a, szacuje się na ponad 20 mln zł, co wynika z porównania dotychczasowych

kosztów ponoszonych przez MON z tytułu przechowywania we własnych magazynach mienia

ruchomego przekazywanego Agencji z kosztami, jakie Agencja musiałaby ponieść gdyby doszło

do fizycznego przekazania jej tego mienia. Koszty te szacuje się na około 25 mln zł. W przypad-

ku nieponiesienia ich przez Agencję, zbliżona wartość będzie mogła zasilić budżet MON.

Przewidywane koszty Agencji, o których mowa wyżej oszacowano w oparciu o:

- przewidywane do przekazywania (rocznie) przez MON na rzecz Agencji ilości mie-

nia ruchomego wielkogabarytowego i pozostałego (w tonach),

- przewidywaną powierzchnię składową i magazynową do składowania ww. mienia,

- średnią odległość między magazynami wojska a magazynami Agencji, jaką trzeba

będzie pokonać przemieszczając mienie,

- średnie jednostkowe koszty spedycji,

- koszty zorganizowania bazy magazynowej,

- koszty utrzymania bazy magazynowej obejmujące:

-   podatki i opłaty,

-   płace pracowników magazynowych,
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 -  koszty zabezpieczenia i ochrony mienia,

-   koszty remontów i konserwacji,

-   koszty utrzymania technologicznego.

Koszty te w przypadku mienia nie koncesjonowanego szacuje się na kwotę ok. 13,8 mln

zł rocznie, w przypadku zaś sprzętu koncesjonowanego na około 10,9 mln zł. Razem koszty te

szacuje się na kwotę ok. 24,7 mln zł (szczegółowe wyliczenia, znajdują się w posiadaniu Agencji

i w razie potrzeby mogą zostać okazane).

Kwota ta może ulec wzrostowi w przypadku konieczności wynajmowania bądź zakupu

dodatkowych powierzchni składowych czy magazynowych.

Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty, na które oddziaływuje projekt ustawy.

Projektowana zmiana ustawy praktycznie dotyczy wzajemnych stosunków Mini-
sterstwa Obrony Narodowej i Agencji Mienia Wojskowego.

2. Konsultacje społeczne.

Wobec ograniczonego zakresu oddziaływania ustawy – nie przewiduje się żad-
nych konsultacji społecznych.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu raz  sektora finansów
publicznych.

Wejście w życie projektowanych zmian nie spowoduje żadnych ujemnych skut-
ków ani dla budżetu państwa, ani dla sektora finansów publicznych. Wprowa-
dzenie zaś zapisu art. 27a da wymierne korzyści dla budżetu MON z tej racji, że
pozwoli Agencji na odprowadzenie na rachunek MON znacznych kwot pocho-
dzących z oszczędności Agencji z tytułu uniknięcia dodatkowych wysokich
kosztów związanych z przemieszczeniem i utrzymywaniem w nowych warunkach
przejętego przez Agencję od MON zbędnego mienia, a ponadto zwolni MON z
obowiązku przekazywania na rzecz Agencji dotacji przewidzianych w art. 27 w
obecnym brzmieniu.
Oszczędności na kosztach utrzymania zbędnego dla MON mienia wynikają
z faktu, że koszty jego przechowywania przez jednostki podległe Ministrowi
Obrony Narodowej „przy okazji” utrzymywania pozostałego mienia są niewspół-
miernie niższe od tych, jakie Agencja musiałaby ponieść organizując i utrzymując
nową bazę magazynową i przenosząc do niej przejęte mienie.
Wysokość oszczędności szacuje się na ok. 20 mln zł rocznie a wynika
z porównania dotychczasowych kosztów ponoszonych przez MON (w tym koszt
dotacji), szacowanych na około 4,7 mln zł z szacunkowymi kosztami, jakie mu-
siałaby ponosić Agencja przy utrzymaniu dotychczasowego stanu prawnego, a
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obejmującymi koszty transportu i spedycji przejmowanego mienia, jak i koszty
zorganizowania i utrzymania bazy magazynowej obejmujące podatki i opłaty,
płace pracowników magazynowych, koszty zabezpieczenia i ochrony mienia,
koszty remontów i konserwacji czy koszty utrzymania technologicznego. Łączne
koszty jakie musiałaby ponieść Agencja, w przypadku mienia nie koncesjonowa-
nego szacuje się na kwotę około 13,8 mln zł  zaś w przypadku sprzętu koncesjo-
nowanego, na około 10,9 mln  zł. Razem około 24,7 mln zł. Koszty te ulegną
wzrostowi w sytuacji zaistnienia konieczności wynajmowania, bądź zakupu do-
datkowych powierzchni magazynowych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Projektowane zmiany ustawy nie będą oddziaływały na istniejący rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki.

Projektowane zmiany zawarte w przedstawionym dokumencie nie spowodują
istotnych, długookresowych skutków w zakresie konkurencyjności wewnętrznej i
zewnętrznej gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego do zagospodarowania nieruchomości,
które w wyniku ich użytkowania przez jednostki podległe lub nadzorowane przez
Ministra Obrony Narodowej utraciły charakter rolny lub leśny pozwoli, przez roz-
szerzenie oferty Agencji, oddziaływać na rozwój regionalny i uatrakcyjnienie re-
gionów turystycznych.

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.





P r o j e k t

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

                                                          z dnia ..........................

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi
składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz.
405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121. poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr
1, poz. 15 i Nr…, poz. ….) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Agencji
Mienia Wojskowego na podstawie umowy o pracę, powołania oraz żołnierzy zawodowych
pełniących w niej czynną służbę wojskową, z uwzględnieniem przepisów:

1) ustawy   z   dnia   3   marca   2000  r.   o   wynagradzaniu   osób   kierujących  niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 , z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i  Nr 154, poz.
1799,  z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr ......, poz. ......),

2) ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 693,
Nr 153, poz. 1271,  Nr 166, poz. 1363 i  Nr 200, poz. 1679).

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) „Agencja” - Agencję Mienia Wojskowego;
2) „Prezes Agencji” -  Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
3) „pracownik” - pracowników zatrudnionych w Agencji na podstawie   powołania i  umowy

o pracę;
4) „żołnierz” - żołnierzy zawodowych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do

pełnienia służby poza resortem obrony narodowej na stanowiskach służbowych
w Agencji.

§ 3.

1. Pracownicy na zasadach określonych w rozporządzeniu otrzymują:
1) stałe składniki wynagrodzenia:

       a)  wynagrodzenie zasadnicze,
 b) dodatek funkcyjny,

       c) dodatek za wysługę lat;
2) zmienne składniki wynagrodzenia:

a) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
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 b) dodatek za pracę w porze nocnej;
3) uznaniowe składniki wynagrodzenia:

a) dodatek inspektorski,
       b) nagrody z funduszu nagród z zysku netto,

 c) nagrody z funduszu motywacyjnego i funduszu nagród,
       d) nagrody jubileuszowe,
       e) odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
           f) odprawy pośmiertne.
2. Żołnierzom zawodowym pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach

służbowych  w Agencji przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne
należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy zawodowych pełniących
czynną służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony
narodowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową w Agencji stosuje się
odpowiednio obowiązujące, na zajmowanych przez nich stanowiskach służbowych,
przepisy prawa pracy lub pragmatyki służbowej, dotyczące obowiązków zakładu pracy
i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień nie związanych z przebiegiem służby
wojskowej, odpowiedzialności materialnej, rozkładu czasu pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy, jak również tworzenia funduszu nagród, a także przyznawania nagród.

4. Uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące żołnierzom zawodowym pełniącym
czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych  w Agencji wypłaca się zgodnie z z
przepisami o służbie wojskowej oraz uposażeniu żołnierzy zawodowych wyznaczonych
na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej

§ 4.

Ustala się:

1) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik nr 1 do
rozporządzenia;

2) tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do
rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z zaszeregowania
osobistego pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się dzieląc tę stawkę przez
liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wszystkie
określone w umowie o pracę składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu ich pracy.

3. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub równorzędnych,
przysługuje dodatek funkcyjny według kategorii określonej w załączniku nr 1 i kwocie
ustalonej w oparciu o załącznik nr 3.

§ 6.

1. Pracownikowi za wieloletnią pracę, przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1%
za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
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2. Do okresów pracy, uprawniających do dodatku za wysługę lat, wliczane są wszystkie
poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz okresy równorzędne z okresami
zatrudnienia, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie gdy praca w Agencji jest dodatkowym zatrudnieniem, prawo do dodatku za
wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
pracownik udokumentował prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.

§ 7.

1. Pracownikowi zatrudnionemu w Zespole Kontroli Wewnętrznej, wykonującemu
czynności kontrolne, może zostać przyznany dodatek inspektorski w wysokości do 40%
jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje Prezes Agencji na pisemny wniosek
dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej.

§ 8.

Za pracę poza obowiązującym wymiarem czasu pracy określonym w Regulaminie pracy
Agencji Mienia Wojskowego, pracownikowi oprócz  wynagrodzenia wynikającego z umowy
o pracę, przysługują należności określone w  art. 134 Kodeksu pracy.

§ 9.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, oprócz normalnego wynagrodzenia
przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z art. 137 Kodeksu pracy.

§ 10.

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego
pracownika czasu pracy w środowisku szkodliwym, przysługuje dodatek za pracę
w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Dodatek, o którym mowa w ust.1, przysługuje w wysokości:

1) 5% przy I stopniu szkodliwości,
2) 10% przy II stopniu szkodliwości dla zdrowia,
3) 15% przy III stopniu szkodliwości dla zdrowia,
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, określonego dla pierwszej kategorii
zaszeregowania w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku wykonywania w tym samym czasie prac zaliczanych do różnych stopni
szkodliwości, pracownikowi przysługuje jeden wyższy dodatek.

5. Wykaz stanowisk pracy związanych z wykonywaniem pracy w środowisku szkodliwym
dla zdrowia, sporządza służba bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatwierdza Prezes
Agencji.

§ 11.

1. Pracownikowi Agencji przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1) po 20 latach pracy -   75%  wynagrodzenia miesięcznego;
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2) po 25 latach pracy - 100%  wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150%  wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy - 200%  wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 250%  wynagrodzenia miesięcznego.

2. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej.
3. Do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie zakończone

okresy zatrudnienia.
4. Pracownik nabywa prawa do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu, o którym

mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po przepracowaniu w Agencji dwunastu
miesięcy.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika
prawa do niej.

6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do emerytury lub
renty, pracownikowi, który pracował w Agencji co najmniej pięć lat i któremu do nabycia
prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia brakuje mniej niż sześć miesięcy,
nagrodę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

7. Podstawą do naliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące
pracownikowi według stałych składników wynagradzania, o których mowa w § 4,
w wysokości obowiązującej w dniu nabycia prawa do nagrody.

§ 12.

1. Pracownicy Agencji otrzymują jeden raz w roku nagrodę z funduszu nagród z zysku
netto.

2. Zasady tworzenia funduszu i jego podziału oraz zasady przyznawania nagród z tego
funduszu określa Prezes Agencji.

§ 13.

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz motywacyjny w wysokości do
30% planowanego na dany rok funduszu wynagrodzeń zasadniczych pracowników.

2. Zasady tworzenia i podziału funduszu motywacyjnego oraz kompetencje, osób
funkcyjnych, w tym zakresie, określa Prezes Agencji.

§ 14.

1. W ramach środków na wynagrodzenia pracowników i uposażenia żołnierzy tworzy się
fundusz nagród w wysokości do 10% planowanego na dany rok funduszu wynagrodzeń
zasadniczych pracowników i uposażeń żołnierzy.

 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest na nagrodę roczną dla żołnierzy oraz
indywidualne nagrody dla pracowników i  żołnierzy, za szczególne osiągnięcia w pracy
i służbie podczas realizacji statutowych zadań Agencji.

3. Nagrody przyznaje Prezes Agencji z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępców
Prezesa, dyrektorów oddziałów terenowych, dyrektorów zespołów bezpośrednio
podporządkowanych Prezesowi Agencji, a wysokość nagród określa stosowną decyzją.

§ 15.

1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub
rentę inwalidzką, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzy
miesięcznego wynagrodzenia na zajmowanym stanowisku w dniu zwolnienia.

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje pracownikom, którzy nabyli już, na
podstawie odrębnych przepisów, prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej i otrzymali
w związku z tym odprawę z tego tytułu.
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§ 16.

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego
rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje
odprawa pośmiertna, na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

§ 17.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach radców prawnych uprawnieni są do dodatkowego
wynagrodzenia zgodnie z art. 22 ustawy  z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 i Nr 126, poz. 1069  i Nr 153, poz. 127).

§ 18.

Wymiar czasu pracy uprawniający do otrzymania dodatków, o których mowa w § 8 i 9,
potwierdza bezpośredni przełożony na sporządzonym każdorazowo zleceniu na pracę
w godzinach nadliczbowych.

§ 19.

Prezes Agencji w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od wymogów
określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia poprzez:
1) przyznanie pracownikowi wyższej kategorii zaszeregowania od przysługującej na

określonym stanowisku;
2) przyznanie pracownikowi wyższej kategorii dodatku funkcyjnego od przysługującego na

określonym stanowisku;
3) odstąpienie  od  wymaganego  na określonym stanowisku okresu pracy zawodowej

i wykształcenia.

§ 20.

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

43/02/em

Załączniki
do  rozporządzenia Ministra
Obrony Narodowej z  dnia

Załącznik nr 1

    TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH  PRACOWNIKÓW
 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Wymagania
Kategoria

zaszeregowani
a

Kategoria
dodatku

funkcyjnegoLp. Nazwa stanowiska
Wykształc
enie

Liczba
lat

pracy
Od Do

1. Zastępca  Prezesa Agencji Wyższe 7 XIII XV 7
2. Główny  księgowy  Agencji Wyższe 7 XII XIV 6



6

3. Dyrektor  koordynator Wyższe 7 XII XIV 6
4. Dyrektor  zespołu Wyższe 7 XI XIII 5
5. Dyrektor  oddziału Wyższe 7 XI XIV 6
6. Zastępca  dyrektora oddziału Wyższe 7 X XIII 5
7. Główny księgowy oddziału Wyższe 7 X XII 5
8. Doradca Wyższe 5 X XII -
9. Pełnomocnik Prezesa ds. ... Wyższe 5 IX XI -

10. Radca prawny biura wg  odrębnych
przepisów IX XI 4

11. Kierownik wydziału Wyższe 5 VIII XI 3
12. Kierownik działu Wyższe 5 VIII XI 4

13. Radca prawny oddziału wg  odrębnych
przepisów VIII X 3

14. Główny specjalista biura Wyższe 7 VIII X 3
15. Rzecznik prasowy Agencji Wyższe 5 VIII X -
16. Ekspert Wyższe 6 VII X -
17. Redaktor naczelny Wyższe 6 VIII IX 3

18. Administrator sieci
informatycznej Wyższe 4 VIII IX -

19. Kierownik sekretariatu Wyższe 5 VII IX 2
20. Informatyk Wyższe 5 VII IX -
21. Lekarz Wyższe 5 VII IX -
22. Starszy specjalista Wyższe 5 VI IX -
23. Starszy inspektor Wyższe 5 VI IX -
24. Starszy księgowy Wyższe 4 VI VIII -
25. Kierownik kancelarii ......... Średnie 5 V VIII 1
26. Referent prawny Wyższe prawnicze V VIII -

Wyższe -27. Specjalista Średnie 2 V VIII -

28. Księgowy Średnie 2 V VIII -
29. Inspektor Średnie 2 V VIII -
30. Asystent-sekretarz Średnie - V VIII -
31. Kasjer Średnie 2 IV VII
32. Starszy referent Średnie 2 IV VII -
33. Kierownik magazynu Zawodowe 3 IV VI 1
34. Kierownik warsztatu Zawodowe 3 IV VI
35. Administrator Zawodowe - IV VI -
36. Referent Średnie - III VI -
37. Kierowca-mechanik Zawodowe - III VI -
38. Magazynier Zawodowe - III V -
39. Robotnik gospodarczy Zawodowe - I IV -
40. Goniec - - I III -
41. Sprzątaczka - - I -

Załącznik nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRADZANIA  ZASADNICZEGO
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Miesięczna stawka wynagrodzenia
zasadniczego w  [ zł ]Lp. Kategoria

zaszeregowania Od Do

1. I 800 1800

2. II 850 1900

3. III 900 2500

4. IV 1100 2700

5. V 1400 3000

6. VI 1600 3300

7. VII 1800 3500

8. VIII 2100 3800

9. IX 2600 4100

10. X 2900 4500

11. XI 3200 4800

12. XII 3700 5300

13. XIII 4000 6300

14. XIV 4500 7300

15. XV 5300 8300

Załącznik nr 3

TABELA  STAWEK  DODATKU  FUNKCYJNEGO
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Kwota dodatku funkcyjnego w [ zł ]
Lp. Kategoria dodatku

funkcyjnego Od Do

1. 1 500 1200

2. 2 600 1600

3. 3 800 2000

4. 4 900 2400

5. 5 1100 2600

6. 6 1300 2800

7. 7 1600 3000

Załącznik nr  4

WYKAZ PRAC WYKONYWANYCH W ŚRODOWISKU SZKODLIWYM DLA
ZDROWIA

Stopień
szkodliwości Prace wykonywane:

PIERWSZY

1) w warunkach narażenia na działanie płynów nie wywołujących
zwłóknienia tkanki płucnej;

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych
nie kumulujących się w organizmie;

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów
technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna
powyżej 250 C lub poniżej 100 C;

4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub
podczerwone, np. spawanie, hartowanie itp.;

5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza
przekraczającej 80%  bądź w wodzie lub błocie;

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną;

DRUGI

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących
zwłóknienie tkanki płucnej;

2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych
kumulujących się w organizmie;

3) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji np.
użytkowanie urządzeń pneumatycznych;

4) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym
(co najmniej 2 000 kcal - dla mężczyzn i 1 200 kcal – dla
kobiet) lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;

5) w warunkach narażenia na ciągły hałas;
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6) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i pól
zagłębionych, obwałowanych w warunkach niewłaściwej
wentylacji i stałego sztucznego oświetlenia;

7) przy montażu, demontażu, konserwacji i naprawie
akumulatorów;

TRZECI

1) w warunkach związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem,
transportowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych,
łatwo-palnych i samozapalających, żrących, pocisków
i niewybuchów;

2) prace wewnątrz  zbiorników, aparatów, kanałów, studni, na
które wymagane są specjalne zezwolenia;

3) wykonywane pod woda lub pod ziemią;
4) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
5) warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych

wysokiej częstotliwości (w strefie od 0,1 do 300 000 MHz).

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi przepis wykonawczy do art. 17 ust. 3 ustawy z
dnia 30 maja 1996 o gospodarowaniu niektórym składnikami mienia  Skarbu Państwa
oraz o Agencji Mienia Wojskowego w brzmieniu ustalonym nowelą z dnia
……..20003 r.
W obecnym brzmieniu art. 17 ust. 3 powołanej wyżej ustawy zasady wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
Agencji określa Prezes Agencji.
Nowe brzmienie art. 17 ust. 3 zostało wprowadzone na wyłączne żądanie Prezesa
Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, który swe stanowisko uzasadnia
koniecznością ujednolicenia problematyki wynagrodzeń pracowniczych w Agencjach
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Jest to stanowisko nieznajdujące
odzwierciedlenia w obowiązującym stanie prawnym, albowiem zgodnie z art.20 ust.
1ustawy z dnia z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 368z poźn. zm.) - to Prezes
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ma określać zasady wynagradzania pracowników
Agencji.
Identyczna regulacja została także przewidziana w przepisach dotyczących
wynagradzania pracowników Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Należy również podkreślić, że regulacja zawarta w art. 17 ust. 3 pozostaje w
sprzeczności z polskim systemem prawa pracy, który w sposób konsekwentny i spójny
określa zasady wprowadzania regulacji dotyczących wynagradzania pracowników.
Zgodnie z art. 771 Kodeksu pracy warunki wynagradzania i przyznawania innych
świadczeń związanych z praca ustalają układy zbiorowe pracy.
Pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników nie objętych zakładowym
układem zbiorowym ustala warunki wynagradzania w regulaminie wynagradzania –
stosownie do brzmienia art. 772 Kp.
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Zasady wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
w państwowych jednostkach sfery budżetowej określa w drodze rozporządzenia
Minister Pracy i Polityki Socjalnej ( art. 773).
Konstrukcja wprowadzona poprzez upoważnienia Ministra Obrony Narodowej do
ustalania zasad wynagradzania pracowników Agencji Mienia Wojskowego burzy
system ustalania wynagrodzenia określony przepisami prawa pacy.
Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania odpowiadają dotychczas
obowiązująca w Agencji zasadom wynagradzania pracowników i oparte są na
obowiązujących przepisach prawa pracy.
Wprowadzone zapisy dotyczące przyznawania dodatków motywacyjnych oraz nagród
wynikają z konieczności dowartościowania pracowników realizujących w sposób
szczególny nałożone na Agencję zadania a jednocześnie są  zgodne z rozwiązaniami
stosowanymi w innych podmiotach gospodarczych wypracowujących zysk.


