Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 listopada 2017 r.
Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przeczytałem stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy
dotyczące sytuacji płacowej pracowników terenowej administracji morskiej. Wynika z niego, że pracownicy
urzędów morskich i inspektoriatów rybołówstwa morskiego nie są należycie wynagradzani za swoją pracę
oraz byli pomijani przy okazji podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji państwowej.
Urzędy morskie znajdują się w trakcie realizacji wielu ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych bądź będą
realizować je wkrótce. Do tego dodać należy nowe zadania z zakresu: realizacji konwencji MLC, inspekcji
państwa portu i inspekcji państwa bandery, utrzymania należytego stanu wybrzeża morskiego, ochrony
środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa na torach wodnych i innych zadań, co wymaga zatrudnienia
znacznej liczby wysoko wyspecjalizowanych pracowników, takich jak: piloci samolotów, nawigatorzy,
mechanicy okrętowi, specjaliści z zakresu ochrony środowiska, inspektorzy nadzoru budowlanego,
hydrotechnicy, specjaliści z zakresu ochrony wybrzeża, bezpieczeństwa żeglugi i inni. W wielu przypadkach
są to kwalifikacje nie tylko wysoce specjalistyczne, ale, co bardzo ważne, trudno zastępowalne ze względu
choćby na czas potrzebnej praktyki zawodowej do ich uzyskania. Dodatkowo w sektorze gospodarki morskiej
pracownikom o takich kwalifikacjach oferuje się wynagrodzenie znacznie, nawet kilkukrotnie, wyższe niż
otrzymywane przez nich w urzędach morskich. Niestety, ten napływ dodatkowych obowiązków nie wpłynął
na wzrost funduszu płac. Średnia płaca nadal jest zaniżona w stosunku do średniej płacy w służbie cywilnej
o mniej więcej 1 tysiąc zł (w zależności od średniej płacy w danej jednostce budżetowej). Obecnie najbardziej
zaniżone wynagrodzenia mają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niekierowniczych, a dotyczy to około
85% liczby osób zatrudnionych w urzędach morskich, których średnie zasadnicze wynagrodzenie brutto
wynosi mniej więcej 2 tysiące 600 zł, a więc jest to tylko 500 zł powyżej mającej obowiązywać od 2018 r.
wysokości minimalnego wynagrodzenia.
W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy w ustawie budżetowej na rok 2018
planuje się uwzględnienie zwiększonych środków na wynagrodzenia dla pracowników urzędów morskich
i okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego w celu podniesienia obecnego średniego wynagrodzenia
w tych zakładach. Jakie inne działania prowadzi ministerstwo, aby zatrzymać najbardziej doświadczonych
pracowników terenowej administracji morskiej? Czy ministerstwo analizuje sytuację pracowników terenowej
administracji morskiej oraz zmiany w strukturze ich zatrudnienia?
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

