ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DO CELÓW KODEKSU PRACY –
MATERIAŁY DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY
PRACA ZWIĄZANA Z UŻYWANIEM BRONI PALNEJ
Przeprowadzając badania profilaktyczne osób wykonujących prace związane z
posługiwaniem się bronią palną, w wielu przypadkach należy opierać się na odpowiednich
przepisach prawa regulujących zakres i częstotliwość badań, a także określających kryteria
zdrowotne niezbędne do świadczenia pracy. Dotyczy to np. pracowników ochrony fizycznej,
inspektorów transportu drogowego, czy strażników gminnych. W przypadku pracy z bronią,
dodatkowo należy wziąć pod uwagę zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23
grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania
psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem
W trakcie badania lekarskiego należy zwrócić szczególną uwagę na:
− choroby układu krążenia,
− zaburzenia i odchylenia w układzie nerwowym i stanie psychicznym,
− choroby i zaburzenia narządu wzroku,
− zaburzenia równowagi i słuchu,
− zaburzenia oddychania podczas snu.
W przypadku pojawienia się wątpliwości w ocenie stanu zdrowia pracownika należy wykonać
wszelkie inne niezbędne konsultacje specjalistyczne czy badania dodatkowe.
Częstotliwość badań osób wykonujących prace związane z posługiwaniem się bronią palną:
Badanie wstępne

Przed podjęciem pracy

Badanie
okresowe

Do 60 roku życia – co 60 miesięcy
Powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy

Zakres badań profilaktycznych dla pracowników wykonujących prace związane z
posługiwaniem się bronią palną:
- badanie lekarskie, w szczególności z oceną narządu równowagi (w
przypadku wątpliwości wykonanie nystagmografii lub posturografii)
- konsultacja okulistyczna (ocena ostrości wzroku, ocena zdolności
rozpoznawania barw, ocena widzenia przestrzennego, ocena pola
Badanie wstępne
widzenia (badanie za pomocą perymetru), ocena widzenia
i okresowe
zmierzchowego)
- konsultacja psychiatryczna;
- w zależności od wskazań: EKG, GGTP, oznaczenie stężenia
kreatyniny we krwi, konsultacja psychologiczna, otolaryngologiczna,
neurologiczna
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Uwagi dodatkowe
Przeciwwskazania do pracy związanej z posługiwaniem się bronią palną:
− zaburzenia narządu wzroku, niespełniające kryteriów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i
psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub
zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń
lub zarejestrowaną broń pneumatyczną;
− upośledzenie słuchu uniemożliwiające słyszenie szeptu z odległości co najmniej 1 m;
− zaburzenia świadomości, równowagi czy choroby przebiegające z drgawkami, w
zależności od przebiegu, czasu trwania, częstości występowania, rokowania i
odpowiedzi na leczenie;
− nieleczone zaburzenia oddychania podczas snu (sleep-apnoea) z objawami
upośledzenia czuwania;
− cukrzyca z dużymi wahaniami poziomu glukozy, szczególnie z występującą tendencją
do hipoglikemii;
− długotrwałe używanie leków upośledzających sprawność psychoruchową;
− zaburzenia w układzie krążenia ze znaczną niewydolnością układu sercowonaczyniowego, niewyrównane nadciśnienie tętnicze;
− istotne ograniczenie ruchomości czy siły mięśniowej kończyny bądź jej brak, której
prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do bezpiecznego posługiwania się bronią
palną;
− choroby ośrodkowego czy obwodowego układu nerwowego przebiegające z
upośledzeniem istotnych funkcji;
− stany chorobowe i zaburzenia funkcjonowania psychologicznego:
• organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;
• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;
• schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;
• zaburzenia nastroju (afektywne);
• zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod
postacią somatyczną;
• przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
• przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i
czynnikami
fizycznymi
z
wyłączeniem
dysfunkcji
seksualnych
niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
• zaburzenia osobowości;
• zaburzenia nawyków i popędów;
• zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny,
ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
• upośledzenie umysłowe;
• całościowe zaburzenia rozwojowe;
• zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i
wieku młodzieńczym.
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