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Dezyderat nr 2

Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

w sprawie sytuacji marynarzy i innych pracowników 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 

do Prezesa Rady Ministrów

uchwalony na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2021 r.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.

rozpatrzyła  informację  na  temat  funkcjonowania  Morskiej  Służby  Poszukiwania  

i  Ratownictwa  (SAR)  oraz   w  dniu  23  czerwca  2021  zapoznała  się  z  sytuacją  płacową

pracowników tej służby.

Zaniepokojenie  Komisji  budzi  obniżka  wynagrodzeń  pracowników  Morskiej  Służby

Poszukiwania i Ratownictwa o 5% od maja br. Należy podkreślić, że jeszcze przed tą obniżką

marynarze  odpowiedzialni  za  działania  ratunkowe  na  Morzu  Bałtyckim  otrzymywali

wynagrodzenia  nieodpowiadające  wiedzy  i  umiejętnościom  potrzebnym  do  rzetelnego

wykonywania  zadań.  Z  informacji  przekazanej  przez  sekretarza  stanu  w  Ministerstwie

Infrastruktury  Marka  Gróbarczyka  podczas  47.  posiedzenia  Komisji  wynika,  że  spadek

wynagrodzeń marynarzy SAR jest efektem likwidacji funduszu nagród, zaś między Ministrem

Infrastruktury a Ministrem Finansów, Funduszy i  Polityki  Regionalnej  istnieje  spór co do

wysokości  środków  przeznaczanych  na  wynagrodzenia  marynarzy  SAR.  Zgodnie  

z  zapewnieniami  sekretarza  stanu  w  Ministerstwie  Infrastruktury  Marka  Gróbarczyka,

Minister  Infrastruktury  regularnie  występuje  do  Ministra  Finansów,  Funduszy  i  Polityki

Regionalnej  z  wnioskami  o  zapewnienie  większych kwot  na  fundusz  wynagrodzeń  SAR,

jednak wnioski  te  nie  spotykają  się z  akceptacją  ze strony Ministra  Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej.

W tej sytuacji, jedynym możliwym rozwiązaniem jest interwencja Prezesa Rady Ministrów

mająca  na  celu  rozstrzygnięcie  trwającego  sporu  pomiędzy  członkami  Rady  Ministrów.  

W związku z tym, Komisja zwraca uwagę Pana Premiera na szczególną potrzebę zapewnienia

marynarzom SAR adekwatnych wynagrodzeń. Należy podkreślić, że na SAR systematycznie

nakładane są nowe zadania i kompetencje,  natomiast  kadra nie jest  zwiększana o nowych

pracowników. Obecnie marynarze  SAR to osoby w wieku dojrzałym i  bardzo dojrzałym.

Średnia wieku w grupie starszych mechaników to ponad 60 lat, a 36% zatrudnionych w tej

grupie zawodowej jest w wieku emerytalnym. Są wśród nich osoby w wieku siedemdziesięciu

i  więcej  lat.  Taki  stan  rzeczy  wkrótce  może  doprowadzić  do  poważnych  braków  wśród

zasobów  ludzkich  SAR,  gdyż  obecni  pracownicy  mogą  w  krótkim  czasie  zakończyć

aktywność zawodową i odejść na emeryturę. 



Mając  zatem na  uwadze  bezpieczeństwo  żeglugi  na  Morzu  Bałtyckim,  Komisja  apeluje  

do Pana Premiera o: 

-   zapewnienie marynarzom i innym pracownikom SAR należnego wynagrodzenia, a przede 

     wszystkim cofnięcie 5%-owej obniżki wynagrodzeń, do jakiej doszło w maju 2021 roku,

-  podjęcie  konstruktywnego  dialogu  z  przedstawicielami  związków  zawodowych  

     zrzeszających marynarzy i innych pracowników SAR w celu wypracowania adekwatnych 

     rozwiązań w zakresie wynagrodzeń. 

W szczególności warto uwzględnić postulaty związkowców takie jak: podniesienie funduszu

wynagrodzeń SAR o 5 mln zł w 2022 roku, a w 2021 roku proporcjonalnie, co pozwoli na

natychmiastowe  podniesienie  wynagrodzeń  pracowników  średnio  o  1000  zł  brutto.  

W  kolejnych  latach,  począwszy  od  2022  roku,  niezbędne  byłoby  podjęcie  skutecznych

działań,  by  wynagrodzenia  poszczególnych  grup pracowników SAR były  porównywalne  

do innych podobnych grup zawodowych.


