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Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy pragnie zwrócić uwagę na brak

konsekwencji odnoszący się do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w podpisanej

ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVlD-19.

Od początku pandemii pracownicy różnych służb, wykonując swoje obowiązki,

zarówno te podstawowe, jak i wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej,

codziennie narażają swoje zdrowie i życie. Dlatego też jako strona społeczna pozytywnie

przyjęliśmy zapis ustawy o wprowadzeniu 100 procent płatnego zasiłku chorobowego

w przypadku konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji w związku

z wykonywaniem obowiązków służbowych m.in. funkcjonariuszy Policji, Straży

Granicznej, Służby Więziennej czy Straży Miejskiej. Niezrozumiały natomiast jest dla nas

fakt pominięcia w uprawnieniu do pełnopłatnego zasiłku chorobowego funkcjonariuszy

Straży Ochrony Kolei. Formacja ta od momentu pojawienia się w naszym kraju

pierwszych przypadków koronawirusa brała czynny udział w przeciwdziałaniu

rozprzestrzenianiu się pandemii. jednym z pierwszych dodatkowych zadań

funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei było wtedy prowadzenie kontroli temperatury

podróżnych w pociągach wjeżdżających z terenu Niemiec, Czech i Słowacji.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w ramach walki z pandemią cały czas ściśle



Współpracują także z Policją, Strażą Graniczną i służbami sanitarnymi. Oprócz tego

oczywiście wykonują swoje ustawowe Zadania, patrolując pociągi, dworce i stacje w celu

ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, iż ta sama ustawa, która pominęła

funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w prawie do pełnopłatnego zasiłku chorobowego,

zobowiązuje ich dodatkowo m.in. do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym

za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych.

jako Związek Zawodowy reprezentujący interesy pracowników Kolei, czujemy

się w obowiązku upomnieć się o tę grupę zawodową. Rozumiemy, że czas pandemii

nakłada dodatkowe obowiązki na różne instytucje państwa, jednak nie do

zaakceptowania dla nas jako strony społecznej jest fakt, że Straż Ochrony Kolei Została

pominięta w prawie do pełnopłatnego zasiłku chorobowego mimo nakładanych na nią

dodatkowych zadań związanych z pandemią.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie naszych uwag

i podjęcie działań mających na celu zmianę zapisów wspomnianej ustawy poprzez

dodanie funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei do grupy uprawnionych do pełnopłatnego

zasiłku chorobowego w przypadku konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji.
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