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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo WZF.7043.61.2020.MB z dnia 25 listopada 2020 r. (wpływ do KGSG dnia 
27 listopada 2020 r.), poruszające problem ryzyka zakażenia dzieci funkcjonariuszy Straży Granicznej 
chorych na choroby onkologiczne, poprzez możliwość przeniesienia na nich wirusów, z którymi zetknęli 
się w służbie ich rodzice, poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Odnosząc się do przedstawionego problemu, w pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że 
wystąpiono do kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej z zapytaniem o praktykę 
stosowaną w celu ochrony funkcjonariuszy Straży Granicznej, będących rodzicami dzieci z chorobami 
onkologicznymi, którzy w związku z pandemią, podczas wykonywania zadań służbowych mogą mieć 
bezpośredni kontakt z niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Poruszony przez Pana Rzecznika problem, zasygnalizowany w korespondencji skierowanej do 
kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, spotkał się z pełnym poparciem 
i zrozumieniem. Jak wynika z uzyskanych informacji, funkcjonariusze będący zarówno rodzicami dzieci 
z chorobami onkologicznymi, leczonych chemioterapią lub cierpiących na schorzenia i choroby 
nowotworowe, jak również opiekujący się innymi osobami chorymi na choroby powodujące znaczne 
obniżenie odporności, w przypadku zgłoszenia potrzeby zmiany środowiska służby z powodu pandemii 
na środowisko bezpieczniejsze, mogą liczyć na zmianę warunków ich służby. 

Jednocześnie pragnę zasygnalizować, że w Straży Granicznej w celu zminimalizowania ryzyka 
zachorowania na Covid-19, jak również odsunięcia wyżej wymienionych funkcjonariuszy od działania 
niebezpiecznych i szkodliwych czynników biologicznych podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, przełożeni podejmują następujące działania: zlecają funkcjonariuszom pracę zdalną 
(ograniczając do minimum kontakt z innymi osobami), wprowadzają zmianowy system pracy, czasowo 
zmieniają godziny pełnienia służby, zakres zadań lub miejsce wykonywania obowiązków służbowych 
(np. delegowanie do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej). Zakres zmian 
warunków pełnienia służby ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od 
możliwości oraz potrzeb służby. 

Uprzejmie informuję, że z uzyskanych informacji od kierowników jednostek organizacyjnych 
Straży Granicznej wynika, że wystąpił jeden przypadek zgłoszenia przez funkcjonariusza potrzeby 
zmiany środowiska służby na środowisko bezpieczniejsze, z uwagi na obawę przed istniejącym 
zagrożeniem epidemicznym. W powyższym przypadku względem funkcjonariusza zastosowano 
zmianowy system pracy oraz w miarę możliwości pracę w trybie zdalnym, ograniczając do minimum 
kontakt z innymi osobami, co spotkało się z akceptacją ze strony osoby wnioskującej.  

Jednocześnie chciałbym nadmienić, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną, że 
w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia polecono funkcjonariuszom i pracownikom Straży 
Granicznej przestrzegać zasad higieny poprzez częste i dokładne mycie dłoni, zachować bezpieczną 
odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 m) poprzez 
odpowiednią organizację stanowiska pracy, zasłaniać usta i nos w obiektach Straży Granicznej stosując 
środki ochrony indywidualnej (maska, przyłbica), ograniczyć bezpośrednią komunikację 



z pracownikami i podwładnymi na rzecz komunikacji drogą elektroniczną, ograniczyć przemieszczanie 
się osób pomiędzy poszczególnymi komórkami wewnętrznymi Komendy Głównej Straży Granicznej, 
ograniczyć do niezbędnego minimum organizowanie odpraw, zebrań zespołów funkcjonariuszy 
i pracowników, zalecając załatwianie spraw środkami elektronicznego przekazu, w pomieszczeniach 
o dużej rotacji osób (kancelaria, sekretariat, archiwum) przyjąć zasadę przyjmowania jednego 
interesanta, ograniczyć do niezbędnego minimum delegowania w podróż służbową, a podczas 
przejazdów samochodami służbowymi stosować środki ochrony indywidualnej oraz zachować limit do 
50% wykorzystania ilości miejsc.

Chciałbym podkreślić, że wszystkie powyższe działania mają na celu zminimalizowanie ryzyka 
zakażenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży 
Granicznej, włączając oczywiście funkcjonariuszy opiekujących się osobami chorymi na choroby 
onkologiczne, czy cierpiącymi na schorzenia lub jednostki chorobowe powodujące znaczne obniżenie 
odporności. 
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