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Szanowna Pani Minister
Zarząd Krajowy OZZ KAS zwraca uwagę, że w związku z wejściem w życie 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. z 2020 poz. 374, prawa funkcjonariusza uregulowane są
odmiennie od pracowników w korpusie cywilnym. Mianowicie:
- korpus służby cywilnej korzysta wprost z przepisu art. 32 ust. 1 plt 1 lit. a ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa w związku 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
kryzysowych. Na mocy tych przepisów pracownik KAS, który ma dziecko może iść na
dodatkową 14 dniową opiekę i pobierać w tym czasie zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy
czyli opieki ma 14 plus 60 dni.
- funkcjonariusz celno-skarbowy na podstawie art. 233 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16
listopada 2016 r., o KAS w związku z art. 32 ust. 1 plt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa może iść na zwolnienie lekarskie. Oznacza to, że nie obejmuje go spec
ustawa i jego zakres opieki wynosi wyłącznie 60 dni.
Mimo odmiennych uregulowań funkcjonariusze mający dzieci do lat 8 mogą iść na
zwolnienie lekarskie, krótsze o 14 dni, ale mogą. Sytuacja może ulec drastycznie zmianie
gdy Rząd RP zdecyduje się podnieść cenzus wieku dzieci z 8 na 12 lat. O tego typu
rozwiązaniach mówiła już Minister Rozwoju Pani Jadwiga Milewicz. Tym bardziej, że
tego typu rozwiązanie wydaje się logiczne i słuszne. W sytuacji wprowadzenia takich
rozwiązań sytuacja funkcjonariuszy będzie zdecydowanie gorsza niż pracowników
ponieważ nie będzie przepisów, które dają możliwość pójścia na opiekę nad zdrowym
dzieckiem do lat 12 funkcjonariuszom celno-skarbowym.
Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Krajowy prosi Panią Minister o zwrócenie na ten
fakt uwagi i rozpoczęcie prac, które w efekcie doprowadzą do objęcia funkcjonariuszy
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zapisami spec ustawy, która w przyszłości miałaby podnieść wiek uprawnionych do
opieki zdrowych dzieci z 8 na 12 lat.
Na zakończenie chciałbym dodać, że pismo to jest spowodowane wieloma pytaniami w
tej sprawie jakie do nas docierają od strony zaniepokojonych funkcjonariuszy-rodziców.

Z wyrazami szacunku
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