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Pan
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że do mojego Biura wpływają skargi policjantów dotyczące
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 (Dz.U. poz. 374 ze zm. dalej: ustawa COVID-19).
Skarżący wskazują, że wprawdzie korzystają oni aktualnie z prawa do zwolnienia
z zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
(do ukończenia przez nie 8 roku życia) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola

lub

szkoły,

do

których

dziecko

uczęszcza,

jednak

zgodnie

z art. 121 b ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 202, poz. 360 ze zm.,
dalej: ustawa o Policji) zwolnienie takie nie może przekroczyć 60 dni w roku
kalendarzowym. Jest to regulacja tożsama z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 33
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ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze
zm.), które przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby
i macierzyństwa. Z uwagi na fakt, że funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze nie są
objęci ubezpieczeniem społecznym – art. 4 ustawy COVID-19 nie znajduje do nich
zastosowania.
Pragnę

zauważyć,

że

kwestia

dodatkowych

zasiłków

opiekuńczych

dla

funkcjonariuszy i żołnierzy była przez mnie bezskutecznie sygnalizowana w trakcie prac
parlamentarnych1 nad nowelizacją ustawy COVID-19. Należy zauważyć, że problem ten
może być szczególnie dolegliwy w tzw. „rodzinach mundurowych”. Konieczność
sprawowania opieki nad dzieckiem powoduje, że rodzice funkcjonariusze/żołnierze
korzystają obecnie ze zwolnienia z zajęć służbowych w ramach 60 dniowego limitu.
Aktualny stan szczególnego zagrożenia skutkujący zamknięciem żłobków, przedszkoli
i szkół powoduje, że limit ten systematycznie maleje. Po jego wykorzystaniu pozostanie
możliwość skorzystania z zaległego urlopu, odbioru godzin, które mogą okazać się
utrudnione ze względu na szczególne zadania Policji w czasie epidemii. Zgodnie bowiem
z art. 33 ust. 1 ustawy o Policji czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem
jego obowiązków. W dalszej kolejności pozostanie przekazanie opieki nad dziećmi
rodzicom i narażenie ich zdrowia, albo w ostateczności porzucenie służby przez jednego
z małżonków.
Wydaje się, że nałożeniu na Policję szczególnych zadań w zakresie egzekwowania
obowiązku poddania się kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, wprowadzeniu
pełnienia służby w systemie skoszarowanym (art.11d ustawy COVID-19) powinna
towarzyszyć szczególna troska o zdrowie rodzin funkcjonariuszy, a w dalszej perspektywie
zapewnienie wysokiego poziomu dyscypliny służbowej. Wydaje się, że problem ten
częściowo rozwiązuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dlatego też na podstawie art. 16 ust.
1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz.
2179 ze zm.) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości
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objęcia dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym funkcjonariuszy podległych Panu służb
mundurowych.
Będę jednocześnie zobowiązany za przybliżenie innych form opieki nad ich
rodzinami.

Z wyrazami szacunku,
Adam Bodnar
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
/-podpisano elektronicznie/
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