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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

W nawiązaniu do przesłanej korespondencji dotyczącej pracy zdalnej żołnierzy 

zawodowych, uprawnień w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem oraz 

informacji o oddziałach i pododdziałach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

przekazanych do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów, 

przedstawiam następujące stanowisko:

1) w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej przez żołnierzy zawodowych 

należy zauważyć, że zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, z późn. zm.) 

wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych określany jest ich zadaniami 

służbowymi. W związku z powyższym, w ocenie resortu obrony narodowej, decyzja 

o pracy zdalnej żołnierza zawodowego leży każdorazowo w gestii przełożonego 

jednostki lub komórki organizacyjnej w której żołnierz służy, zatem nie ma 

konieczności wprowadzania dodatkowych zmian ustawowych w tym zakresie;

2) w zakresie możliwości wprowadzenia dodatkowego zwolnienia dla żołnierzy 

zawodowych z wykonywania obowiązków służbowych w związku z koniecznością 

sprawowania opieki nad dzieckiem uprzejmie informuję, iż w takich przypadkach 

wykorzystywane są instrumenty prawne przewidziane w ustawie o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych, która jest aktem prawnym w sposób kompleksowy regulujący 

sytuacje nieobecności żołnierza zawodowego w służbie, stosownie do zmieniających 

się warunków pełnienia tej służby. Żołnierze zawodowi którzy mają dzieci do lat 8, 

korzystają ze zwolnienia lekarskiego określonego w art. 60b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w którym przewidziano, że zwolnienie
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lekarskie obejmuje między innymi okres konieczności sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, 

szkoły. Obecną sytuację spowodowaną koronawirusem bez wątpienia należy 

traktować jako sytuację skutkującą nieprzewidywanym zamknięciem żłobków 

przedszkoli i szkół, w wyniku czego żołnierz zawodowy ma prawo skorzystać z wyżej 

wymienionego zwolnienia lekarskiego. Należy podkreślić, że w takim przypadku, 

zgodnie z art. 60c pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, podstawą 

przebywania na zwolnieniu lekarskim jest oświadczenie żołnierza zawodowego. 

Oświadczenie takie, zgodnie z art. 60d ust. 4 wskazanej ustawy żołnierz zawodowy 

składa w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego, po uprzednim 

zawiadomieniu bezpośredniego przełożonego, co wynika z art. 60a ust. 1 tejże ustawy. 

Należy również nadmienić, że po wykorzystaniu przez żołnierza możliwości 

przebywania na opisanym powyżej zwolnieniu lekarskim, albo w przypadku 

konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, 

żołnierz zawodowy może skorzystać ze zwolnienia od zajęć służbowych, a następnie 

z urlopu okolicznościowego, o których mowa odpowiednio w art. 62 ust. 11 i 12 

ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Podkreślenia wymaga, 

że rozwiązania o podobnym charakterze jak zwolnienie od zajęć służbowych oraz 

urlop okolicznościowy nie występują w przepisach pragmatycznych innych formacji 

mundurowych oraz w odniesieniu do pracowników i z tego też względu nie dostrzega 

się konieczności wprowadzenia dodatkowego uprawnienia dla żołnierzy zawodowych, 

związanych z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi w okresie zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;

3) w zakresie przekazywania oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w trybie art. 44a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. 

zm.) informuję, iż przekazywano wojewodom oraz Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wyżej 

wymienionej podstawie.

W ramach prowadzonych działań żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

w szczególności realizowali zadania w obszarach obejmujących: dezynfekcję ważnych 

obiektów użyteczności publicznej, ewakuację pensjonariuszy skażonych Domów 

Opieki Społecznej, pobieranie wymazów od osób z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, udzielanie wsparcia 

odpowiednim organom w zaopatrywaniu w żywność i leki oraz inne niezbędne środki 

osób najbardziej potrzebujących, wsparcie logistyczne przy dystrybucji leków,



urządzeń i materiałów medycznych oraz dostarczania materiałów do ich produkcji, 

pobieranie wymazów na zasadzie „drive-thru" od osób objętych nadzorem 

epidemiologicznym i ich przekazywanie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Inspektoratem Sanitarnym lub Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej, 

do właściwych terytorialnie laboratoriów w celu przeprowadzenia badań na obecność 

wirusa SARS-CoV-2.

W trakcie realizacji przez żołnierzy wyżej wymienionych zadań są zachowywane 

zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania procedur 

mających na celu ograniczenie ryzyka i zapewnienie bezpiecznej ich realizacji, 

określonych w:

a) zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 5 lutego 

2020 r. w sprawie wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych w związku 

z wystąpieniem zakażeń układu oddechowego powodowanych przez 

koronawirusa 2019nCoV-WUHAN Chiny;

b) rekomendacjach z dnia 5 marca 2020 r. Głównego Inspektora Sanitarnego 

Wojska Polskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną 

z zakażeniami układu oddechowego (COVID-19) powodowanych przez 

koronawirusa (SARS-COV-2);

c) wytycznych Nr 14 Inspektora Rodzajów Wojsk z dnia 5 marca 2020 r. do 

działalności profilaktycznej w związku z wystąpieniem zagrożeń 

zachorowaniami powodowanymi przez koronawirusa 2019-nCoV;

d) zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 

12 marca 2020 r. w sprawie organizacji kwarantanny w związku z aktualną 

sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami na zakażenia układu 

oddechowego (COVID-19) powodowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2;

e) zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 

19 marca 2020 r. dotyczących ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych 

obiektach żywienia zbiorowego;

i) wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 

23 marca 2020 r. w sprawie odbywania kwarantanny w związku 

z zachorowaniami na zakażenia układu oddechowego (COVID-19) 

powodowanych przez koronawirusa (SARS-CoV-2);

g) zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 4 maja 

2020 r. dotyczących ruchu żołnierzy i personelu Sił Sojuszniczych na terytorium 

Polski (opracowane w języku angielskim);
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h) decyzji Nr 122/DWSZdr Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przeszkolenia żołnierzy zawodowych w zakresie uzyskania zdolności 

do wsparcia administracji publicznej w związku z występowaniem stanu 

epidemii zachorowań COYID-19.

kombinezony ochronne, maseczki, przyłbice, rękawice, a ponadto należy nadmienić, 

że przystąpienie do wykonywania zadań jest poprzedzane przeprowadzaniem 

szczegółowego wywiadu na temat aktualnego stanu zdrowia żołnierzy. W trakcie 

realizacji zadań stosuje się procedury ukierunkowane na zachowanie szeroko pojętego 

bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym poprzez tworzenie grup zadaniowych 

liczących maksymalnie 10- 12  żołnierzy, wyznaczanie stałych dowódców tych grup, 

zachowywanie separacji między grupami zadaniowymi, zarówno podczas pełnienia 

obowiązków służbowych, jak i w czasie wolnym.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pragnę jednocześnie poinformować, 

że wszystkie zalecenia, rekomendacje i wytyczne związane z COVID-19, wydawane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego, znajdują się na stronie 

internetowej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony 

Narodowej.

W trakcie realizacji zadań żołnierze są wyposażeni w środki ochrony osobistej:

TK 261 871 135 
(T025)


