
Warszawą dnia t6.10.20t4r.

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozrvoju

Warszawa

sTANowI§Ko z dnia 16 październikazLl4 r. Z;wiązkónł Zawodowych

Komendy Głównej §traży Ochrony Kolei

Niżej podpisane młiąńł zawodowe działające w SfiaĄ Ochrony Kolei PrzedHadają

swoje stanowisko w sprawie mrian w roz:potządzeniu minisna infrastrukturY z 6 Pńdziernika
2004 r. w sprawie szczęólowych warunków, jakim powinni odpowiadaĆ funkcjonariusze

straź,y ochrony kolei, zasad oc€ny zdolności frryvnej i psychicznej do słuŻbY oraz trYbu

i jednostek uprawnionych do onekania o tej zdolności. (Dz. U.04 Nr 232,Poz-2332).

W zwiąłku z powyższym proponujemy aby:

1. w § 9. ust. 1 wprowadzić zapis;,,Badania okresowe funkcjonariuszy straŻy

ochrony kolei przeprowadzasię raz l:r-4Latą a po ukończeniu 50 roku ĘciacoŻ
lata."

2. w § 9. ust. 1) i 2) wykreślić (art. mówiący o podziale funkcjonariuszy SOK na

administracyj nych i operacyj nycĘ,
3. w § 16. ust. 4 zapis: Od wydanego orzeczenia z ust. 3 pracownik ma pra\iro

odwołać się celem przeprowadzenia badania w ośrodkach narrkowo badawczYch

medycyny pracy. (np. w Ins§fucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera lub

Ins§rtucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.) Badanie to jest

ostatęcane.

4. W załącańkanr 1 Tabelę nr II zasĘlić:

określenie badania Kategoria wzroku

ll

ostrość wzroku bez
korekciico naimniej

0,5/0,5 lub 0,7/0,3 o,4l0,2

ostrość wzroku z
korekcją co najmniej

1,0/0,5 0,8/0,6

Korekcja dopuszczalna
do

+l4,0 Dsph

+/-2,0 Dcyl

widzenie obuoczne prawidłowe prawidłowe

Rozpoznawanie barw prawidłowe prawidłowe

pole widzenia prawidłowe dopuszczalne arężenie
obwodowe do 20'

5. W zalączlttkunr 2 ust 1. wprowadzić zapis: Badanie narządu słuchu obejmuje

badanie akumeĘczne sfuchu.
6. Usunąć badanię audiomeĘcane i wprowadzić miany:



określenie badania
Katąoria słuchu

I ll

ostrość słuchu badany powinien
słyszeć szept kaźdym
uchem oddzielnie z

odległości4 m

badany powinien
sĘszeć szept każdym
uchem oddzielnie z

odległości 2 m

Tabela l

Badania wsĘpne

Tabela ll
Badania okresowe

określenie badania
Kategoria słuchu

Il

ostrość słuchu badany powinien
słyszeć mowę zwykĘ

z 6m,
szept uchem

prawymilewymz3m,

badany powinien
słyszeć mowę ztłrykĘ

każdym uchem
oddzielnie z

odległości4 m

uzasadnienie:

Nasze Organizacje uwaĄą iż niezbędna jest zrrriana ww. przepisów na bardziej

liberalne od tych, które obecnie obowiązują. Zaproponowanę pr7ś7, nas zmiany nie odbiegają od

pruepisów, które są stosowane w stosunku do innych pracowników i funkcjonariuszy (policja,

straż graniczna ip.) wykonujących rółvnieżptacę z bronią na obszarze kolejowym.

O proponowane zstiany zabiegamy jlń od dfuższego cząsu. Uważamy, że wprowadzenie

ich jest konieczne, z kilku istotnych powodów.

1 . Obecny stan jest zaptzecz.eńem konsĘrtucyj nE zasńy równości zapisanej w art, 32.

2. Pozostawienie obowiązującego rozpotządzęnia w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinni odpowiadac fuŃcjonariusze stra§ ochrony kolei (...) w obecnej formie

sprzecme jest również z obecną polityką rąduoraz jego pfogftrmem "§olidarność pokoleń 50*",

który ma na celu utrzymanie na rynku pracy jak największej ilości ludzi, którzy ukończyli 50 lat.

Rozporządzenie bardzo często dyskwalifikuje zpraay w SOK osoby, które nawet tego wieku nie

osiągnęły. Ptzy tym ze względu na swój wiek z reguły stają się bezrobotrymi i przsz to
zwiększają koszty państwa.

3. Maksymalnie skrócone okresy (z, 4 lat z przepisów ogólnych do 2 lat) badń
okresowych i kontolnych przęz Kolejową Medycynę Pracy do najkrótszych wynikających
z przepisów ustawy o służbie medycyny pracy i wydanego do niej rczprz.ądzenia Ministra

Zdrońa i Ęieki Społeczrej w sprawie pruqrowańzania badan lekarskich pracowników,

z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeęzsh lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy spowodowało anacale obciąZenia

finansowe PKP PLK S.A. na korzy&! Kolejowej Medycyny Pracy.



' 4. Podniesione wYmogi zdrowofue dla fimkcjorrariusry stażry ochrony kolei w stosunku
do wczeŚniej§zego rcepotządzenia również stało się bardzo korzystne finansowo dla Kotejowej
MedYcYnY PracY PoniewaŻ, spowodowało gwałtowny wzrost licńy",odwo}ań,pracownikótĄr:
SPowodowało to częste powoływanie dodatkowo płatnych t<orińś;iriówclławczy&: Pyzy,r-,*:
zaavczYÓ frzebą iż komisje odwoławcze stosounaĘ nasĘpnie rórłmieź bardzo człstq'§Fócenie
czasu firnkcjonariuszowi do kolejnego badania olcresowego.

5. KorzYstnyn finansowo dla Kolejowej Medycyny Pracy jest także,skróeenie badń
okresowYch z 2lat, wynikających z przepisów ogólnycĘ do 1 roku dla funkcjonarirnąy, któtzy
ukońcryli 50 rok Ęcia

. 6- Be4odstarłme jest w tozpotząńzertiu podzietenie funkcjonariuszy r11l

administracYjnych i operacyjnych. Jego pozostawierrie jest sprzecane z interese,rn społecnym
i niezgodne z delegacją ustawową wynikającą z drt. sg u§t. 6 pkt 3 ustawy z dnia26 marca
2003 r. o fransporcie kolejowpr.

RoąPorądzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czemłca 2002 r. w sprawie ,,Zasad"
techniki Prawodawczej ,, ( Dz. U. Nr 100 poz. 90S ) olrer§tą że nie rŃżmaw roąorądzeniu
załrńęszczaĆ Przepisow regulujących inne qprawy nD upowairria do tego ustarva Wprowadzenie
Podziału funkcjonmiusąy SOK na adminishacyjnych i operacyjnych nan§za te zasańy.Narusza
równieŻ rasńY aIt- 92 Konstytucji RP. Podział ten również spowodował, w pewlr}łm ołresie,
PraliŻ kontrroli wykonawstwa słuzby funkcjonarirszy liniowych pr7śz arierzrhników
(funkcjonariuszy adminisfuacyjnyĄ,l*órzy nie posiadali I lcategorii zfuońai nie mieli ztego
Powodu moż:liwoŚci wykonania kontroli np. patrolu SOK pehiąpego sfużĘ na terenach grup
towarowycb. W rczptządreńu natomiast powinien i§tnieć podział na starrowiska
z wyrrienionyrni kategoriami zdrowia

7. Ze uzględu na faĘ iż Centrum Narrkowe Medycyny Pracy nie jest sensu stricto
ośrodkiem naukowo - badawczyną wydaje się, aby ostateczrrą decyzję mógł, w tak
istobrYch sprawach dla pracorłmików SOĘ podejmować ńeratefury ośrodek naukowo *
badawczy (w Polsce Ęlko Instymt Medycyny Pracy im. prof J. Nofera oraz Irrs§rfut Medycyny
hacy i Zdrowia Środowiskorvego), a nie inst5ńucj amaiącatylko naukowość w nazwie.

W zwiPku z Powyżsrym zuta§amy sĘ o wprowadzenie naszych poprawek jako
oczekiwanYch Pftsz Środowisko i zgodnych z poliryką paestwą a nie tylko mająpych zathować
odPowiednie u.Pływy do spółki, jaką jest PKP Kolejowa Medyc5mapracy kosztem spółki skarbu
Panstwą jaką jest PKP PLK S.A. powyższe urłnagi są zgodne z wcze&tiejszymi uwąarrri
kierowanYmi do Ministersrwa pvsz Federację Ztr PW i ogólnopolski Zwiąąek Z,awodowy
SoK.

Do wiadomości:
-7ĄuĄdPKP PLK S.A.
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