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BMP-0790-3-2/2020/KSz                                                                
 

 Pan 

 Adam Bodnar 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 3 kwietnia 2020 r. (sygn. WZF.7043.54.2020.TO) w sprawie skargi policjantów 

dotyczącej pominięcia tej grupy zawodowej w zakresie możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

Zgodnie z pierwotnym brzemieniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu 

od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa2 przysługiwał z tego tytułu dodatkowy zasiłek opiekuńczy  

za okres nie dłuższy niż 14 dni. Uprawnienie to nie dotyczyło funkcjonariuszy służb mundurowych, gdyż 

stosunek służby, w którym pozostają, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

Jednakże przepisem art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-23 dokonano zmiany art. 4 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzając zapisy rozszerzające możliwość 

przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego również funkcjonariuszom służb mundurowych. Zgodnie  

z przyjętymi regulacjami, zasiłki te stanowią dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy. Są one przyznawane 

w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji4, ustawie z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej5, ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej6, ustawie  

z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu7, ustawie z dnia  

                                                           
1 Dz.U. poz. 374 – wersja historyczna. 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 870. 
3 Dz.U. poz. 695, z późn. zm. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm. 
5 Dz.U. z 2020 r. poz. 305, z późn. zm. 
6 Dz.U. z 2020 r. poz. 1123. 
7 Dz.U. z 2020 r. poz. 27, z późn. zm. 
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9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego8, ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym9, ustawie z dnia  

8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa10, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej11 oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej12.Nie wlicza się do nich 

okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, 

art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 194 ust. 3, art. 233 ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 ww. ustaw. 

 
 

Z poważaniem 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 
Sekretarz Stanu 

- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

                                                           
8 Dz.U. z 2020 r. poz. 1221. 
9 Dz.U. z 2019 r. poz. 1921, z późn. zm. 
10 Dz.U. z 2020 r. poz. 384, z późn. zm. 
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm. 
12 Dz.U. z 2019 r. poz. 1940,z późn. zm. 


