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Szanowny Panie Premierze 

 

My, byli żołnierze Wojska Polskiego poczuwamy się do obowiązku poinformowania 

Pana Premiera, że do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaczynają napływać 

informacje świadczące o niezadowoleniu żołnierzy zawodowych z powodu 

wprowadzenia podwyżek uposażeń z dniem 1 marca 2023 r. Część informacji znajduje 

potwierdzenie w mediach społecznościowych oraz komentarzach na portalach 

internetowych.  

Do tej pory podwyżki uposażeń były wprowadzane z dniem 1 stycznia każdego 

roku. Z  niezrozumiałych względów w roku 2023 we wszystkich służbach mundurowych 

podwyżki wprowadzone zostaną z dniem 1 marca. Żołnierze nie mają pewności, czy 

działania te nie będą kontynuowane w latach następnych. Jest to działanie trudne do 

wytłumaczenia, tym bardziej, że w innych grupach zawodowych podwyżki wejdą w 

życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

Nie można nie zauważyć, że decyzja ta dotknie żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę 

przed dniem 31 grudnia 2012 r., wypowiedzieli stosunek służbowy i z dniem 31 

stycznia 2023 r. zamierzali odejść z wojska. Z ich punktu widzenia była to decyzja 

racjonalna, liczyli bowiem na to, że w przypadku wprowadzenia podwyżek uposażeń z 

dniem 1 stycznia 2023 r. wzrośnie podstawa wymiaru emerytury. W przypadku 

podwyżek wprowadzonych z dniem 1 marca 2023 r. podstawa wymiaru emerytury nie 

wzrośnie, mogą natomiast wzrosnąć obciążenia podatkowe. Nie można także pominąć 

faktu, że przyszłoroczny wzrost uposażeń dla żołnierzy będzie niższy od wzrostu 
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inflacji oraz wskaźnika waloryzacji emerytur. 

rozgoryczenia.  

Wyrazem tego niezadowolenia są zapowiadane protesty funkcjonar

mundurowych. Żołnierze 

niezadowolenie. Ich głos docierający m. in. do Związku Żołnierz

świadczy o tym, że żołnierze nie mogą liczyć na wsparcie swych organów 

przedstawicielskich. Być może nie mają do nich zaufania, albo co gorsza, głos 

organów przedstawicielskich nie jest wysłuchiwany. 

Mając na uwadze dobro żołnierzy zawodowych 

podjęcie przez podległy Panu Premierowi resort obrony narodowej

zrównania praw żołnierzy z prawami innych grup zawodowych, które otrzymają 

podwyżki uposażeń z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Żołnierze, którzy przez wiele lat 

różnych warunkach zasługują na to by wzro

oraz by mogli odejść na emeryturę na jak najlepszych warunkach, tym bardziej, że ich 

wartość realna sukcesywnie spada. 

 

Z wyrazami szacunku
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    płk. dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński

inflacji oraz wskaźnika waloryzacji emerytur. Stąd głosy niezadowolenia i

Wyrazem tego niezadowolenia są zapowiadane protesty funkcjonar

mundurowych. Żołnierze – słusznie – nie mogą protestować by zademonstrować swe 

niezadowolenie. Ich głos docierający m. in. do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

świadczy o tym, że żołnierze nie mogą liczyć na wsparcie swych organów 

elskich. Być może nie mają do nich zaufania, albo co gorsza, głos 

organów przedstawicielskich nie jest wysłuchiwany.  

Mając na uwadze dobro żołnierzy zawodowych uważamy za celowe i uzasadnione 

podjęcie przez podległy Panu Premierowi resort obrony narodowej

zrównania praw żołnierzy z prawami innych grup zawodowych, które otrzymają 

podwyżki uposażeń z dniem 1 stycznia 2023 r.  

Żołnierze, którzy przez wiele lat pełnili lub nadal pełnią służbę dla Ojczyzny w 

różnych warunkach zasługują na to by wzrost ich uposażeń był równy wzrostowi inflacji 

odejść na emeryturę na jak najlepszych warunkach, tym bardziej, że ich 

wartość realna sukcesywnie spada.  

Z wyrazami szacunku 

     Prezes Związku

                                                   

w st. spocz. Henryk Budzyński   płk mgr w st. spocz. Marek Bielec

Stąd głosy niezadowolenia i  

Wyrazem tego niezadowolenia są zapowiadane protesty funkcjonariuszy służb 

nie mogą protestować by zademonstrować swe 

y Wojska Polskiego 

świadczy o tym, że żołnierze nie mogą liczyć na wsparcie swych organów 

elskich. Być może nie mają do nich zaufania, albo co gorsza, głos 

uważamy za celowe i uzasadnione 

podjęcie przez podległy Panu Premierowi resort obrony narodowej prac w celu 

zrównania praw żołnierzy z prawami innych grup zawodowych, które otrzymają 

lub nadal pełnią służbę dla Ojczyzny w 

osażeń był równy wzrostowi inflacji 

odejść na emeryturę na jak najlepszych warunkach, tym bardziej, że ich 
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