Warszawa, dnia 20 marca 2020 r.
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Robert Sadowski
Przewodniczący ZK OZZ KAS
W odpowiedzi na Pana mail z dnia 16 marca 2020 r., w sprawie uprawnień funkcjonariuszy do
opieki nad dzieckiem zdrowym, uprzejmie wyjaśniam.
Na podstawie art. 4. 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 (Dz. U. 2020 poz. 374) zwana dalej „sepcustawą”„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 (...) przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.”, uprawnienie do ww. świadczenia przysługuje
wyłącznie pracownikom, w związku z wykonywaną pracą.
Funkcjonariusze służb mundurowych, w tym Służby Celno-Skarbowej, realizują zadania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, granicy państwowej, bezpieczeństwa
finansowego Rzeczypospolitej Polskiej i w tym zakresie wymagana jest od nich pełna
dyspozycyjność. W chwili obecnej należy więc przyjąć, iż ustawodawca, ze względu na specyfikę
i sposób realizowanych zadań, nie objął w art. 4. 1. specustawy żadnych funkcjonariuszy służb
mundurowych.
Mając jednak na uwadze kwestię poruszoną przez Pana Przewodniczącego jest ona analizowana.
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