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Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,
uchwalona w dniu 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV (Dz.U. poz. 695, dalej:
ustawa SARS-CoV-2) w art. 15 zzzy ust. 1 pkt 5 wskazuje, że w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich
i psychologicznych funkcjonariuszy straży ochrony kolei.
Zawieszenie in gremio wszystkich badań lekarskich i psychologicznych jest w mojej
ocenie ryzykowne. Należy zauważyć, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 w zw. z ust. 3
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony
kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek
uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. Nr 232, poz. 2332 ze zm.) badania
kontrolne (w tym psychologiczne) funkcjonariuszy straży ochrony kolei przeprowadza się
także – poza terminami

wynikającymi

z częstotliwości

badań okresowych –

w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem użycia broni albo po
stwierdzeniu, że funkcjonariusz w czasie pracy był w stanie nietrzeźwości lub pod
działaniem substancji psychoaktywnych. Zawieszenie przeprowadzania wszystkich badań
lekarskich i psychologicznych może prowadzić do nadużyć, względnie utrudnić właściwym
przełożonych szybką i adekwatną decyzję na zauważone w służbie nieprawidłowości.
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W świetle powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 poz. 627) zwracam się do Pana Ministra
z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie sposobu postępowania z funkcjonariuszem straży ochrony
kolei, który w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem użył broni, względnie
pozostającego w czasie służby w stanie nietrzeźwości/pod działaniem substancji
psychoaktywnych – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Czy
funkcjonariusz taki pozostaje w czynnej służbie, bez przeprowadzonych badań kontrolnych?

Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
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