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List Otwarty do Sejmu RP

My, pracownicy Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury, wyrażamy

swój   stanowczy  sprzeciw  wobec  wprowadzenia  artykułu  nr  2pkt12  ustawy  o  Krajowej

Administracji  Skarbowej,  Druk  Senacki  312.  Na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów

Publicznych  dnia  3.11.  2016  roku,  punkt  ten  został  jednogłośnie  przez  Komisje  odrzucony.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dnia 31.10.2016 roku wycofało poparcie dla poprawki

do ustawy o Krajowej  Administracji  Skarbowej  w wyniku której  ochronę lotnisk mieli  przejąć

pracownicy KAS. Wycofanie rekomendacji w tym zakresie zostało przekazane Senackiej Komisji

Finansów. Wyżej wymienioną poprawkę na posiedzeniu Senatu  dnia 4.11.2016 roku odrzucono. 

Panowie  Posłowie,  Posłanki  reprezentujemy  Służbę  Ochrony  Lotniska  powołaną  przez

zarządzającego  Portem  Lotniczym,  zatrudnionymi  bezpośrednio  przez  Port  Lotniczy  i

podlegającymi Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Wszyscy pracownicy zostali wybrani w

drodze ścisłej rekrutacji przeprowadzonej przez kierownictwo Portu. Dlatego proszę nie mylić nas z

zewnętrznymi  firmami  ochroniarskimi,  które  niejednokrotnie  są  kierowane  przez  byłych

funkcjonariuszy  poprzedniego  ustroju.  W  naszej  Służbie  pracują  młodzi  ludzie  niezwiązani  z

poprzednim ustrojem. My-Wasi wyborcy obdarzyliśmy Was bardzo dużym zaufaniem, czekając na

dobre zmiany oraz wierzymy w odrzucenie poprawki, tak jak miało to miejsce w senacie. 

Mieszkamy w województwie Warmińsko-Mazurskim, gdzie bezrobocie jest bardzo wysokie

- aż 16,5 %. Powstanie Portu Lotniczego dało nam szansę rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, które

zdobyliśmy własnym kosztem.  Nie  jesteśmy zwykłymi  pracownikami  ochrony,  jesteśmy ściśle

ukierunkowani na pracę w Porcie Lotniczym. Każdy z nas przeszedł długą drogę, od sprawdzenia

przeszłości  przez  Straż  Graniczną,  wystawienie  opinii  przez  Wydział  Postępowania

Administracyjnego w Policji, przejście badań psychologiczno - psychiatrycznych, szczegółowych

badań lekarskich w MSWia oraz szkoleniu na operatorów kontroli bezpieczeństwa zakończonego

trudnym egzaminem państwowym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zdobycie certyfikatu nie jest

możliwe dla wszystkich pracowników ochrony. Zdawalność w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w tej

chwili jest  bardzo niska.  Na tym etapie odpada wielu chętnych. Trzykrotne niezdanie egzaminu

dyskwalifikuje do pracy na tym stanowisku. Od samego początku uczestniczyliśmy w uzyskaniu

certyfikacji  pod  względem bezpieczeństwa  Portu  Lotniczego  Olsztyn  -  Mazury.  Przechodzimy

szereg audytów wewnętrznych i zewnętrznych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także mamy nad

sobą nadzór funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jesteśmy na bieżąco z przepisami cywilnego prawa

lotniczego  oraz  przepisami  Unii  Europejskiej.  Co  trzy  miesiące  przechodzimy  obowiązkowe



szkolenia dopuszczające do dalszej pracy. Każdorazowo co trzy lata dokonywana jest recertyfikacja

kończąca  się  egzaminem.  Również  co  trzy  lata  mamy  szczegółowe  badania  psychologiczno  -

psychiatryczne  dopuszczające do pracy z bronią. Jesteśmy doskonale przygotowani do pracy jako

operatorzy kontroli bezpieczeństwa. Certyfikat Kontroli Bezpieczeństwa ważny jest w całej Unii

Europejskiej,  a  druk  senacki  312-  art.2pkt12   ustawy  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej

dyskwalifikuje  nas  jako  pracowników  w  Polsce.  Dlaczego  w  naszym  kraju  wysoko

wykwalifikowany  pracownik  pozbawiony  jest  pracy  i  zmuszany  do  wykorzystania  swoich

umiejętności za granicą? Nie zgadzamy się na rozwiązywanie problemów Służby Celnej  kosztem

Służby Ochrony Lotniska i likwidowanie naszego zawodu.

Panowie  Posłowie  i  Posłanki,  wierzymy,  że  nie  pozwolicie,  by  tylu  specjalistycznie

wykwalifikowanych  pracowników straciło  pracę.  Regulacje  prawne  (Art.  2pkt12 o  KAS,  druk

senacki  312.)  spowodują  zwolnienie  z  pracy około  2000 osób pracujących w zakresie  kontroli

bezpieczeństwa na lotniskach w całej Polsce. W tej grupie są matki samotnie wychowujące dzieci,

jedyni  żywiciele  rodziny,  osoby  obciążone  kredytami  mieszkaniowymi  oraz  osoby  w  wieku

przedemerytalnym, którym ciężko będzie w jakikolwiek sposób się przekwalifikować i na nowo

znaleźć zatrudnienie. Cała  Polska  skupiła  się  na  problemach  Służby  Celnej  i  jej  protestach  w

Warszawie oraz na Granicach. My, jako grupa zawodowa pełniąca służbę 24 godziny na dobę, w

pełni  poświęcająca  się  obowiązkom,  dbająca  o  bezpieczeństwo  portu,  pasażerów  i  lotów

odczuwamy,  że  jesteśmy  lekceważeni  i  kompletnie  pominięci  przy  tworzeniu  nowej  ustawy.

Dlaczego  nieprzygotowano  żadnego  rozwiązania  dla  nas,  dla  Służby  Ochrony  Lotniska,  tylko

Służby Celnej? 

Dlatego  też  prosimy  o  usunięcie  art.2pkt12  druk  senacki  312  ustawy  o  Krajowej

Administracji Skarbowej. Proszę nie pozwólcie nam i naszym rodzinom dalej pracować i żyć w

Polsce.

Z poważaniem,

Pracownicy Służby Ochrony Lotniska


