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WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy  

przy zwalczaniu epidemii covid-19? 

W jakich godzinach może nastąpić doręczenie decyzji o skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii (dalej określana w skrócie również jako: „decyzja”)? 

 

Policjant, czy inna osoba doręczająca decyzję, nie powinna przychodzić z decyzją w godzinach pomiędzy 

22:00 a 6:00, chyba że zachodzi sytuacja jest niecierpiąca zwłoki. W praktyce ze względu na sytuację 

epidemiczną należy spodziewać się, że doręczenia będą następować w różnych godzinach, właśnie ze 

względu na sytuację nie cierpiącą zwłoki, za jaką będzie uważana epidemia.  

 

W jaki sposób i przez kogo jest doręczana decyzja o skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii? 

 

Decyzję może doręczyć pracownik organu (Wojewody) lub funkcjonariusz służb mundurowych: policjant, 

żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. W praktyce doręczeń dokonują służby mundurowe. Teoretycznie 

doręczenie może być też dokonane za pośrednictwem poczty, jednak ze względu na panujący stan epidemii  

i potrzebę jak najszybszego uzupełnienia braków personelu, decyzje są doręczane osobiście, jak opisano 

wyżej. 

 

Czy osoba doręczająca decyzję może zażądać, abym od razu udała się/udał się do 

miejsca skierowania? 

 

Nie, nawet jeśli jest to żołnierz czy policjant, to takich uprawnień nie posiadają.  

 

Czy osoba doręczająca decyzję powinna się przedstawić? 

 

Tak, powinna się przedstawić i okazać legitymację służbową. Jeśli tego nie zrobi, można tego zażądać. 

 

A co, jeśli nie będzie mnie w domu? 

 

Decyzja może być pozostawiona dorosłemu domownikowi, gospodarzowi bloku bądź sąsiadowi  

z obowiązkiem doręczenia. Doręczenie następuje wraz z pozostawieniem decyzji tym osobom. 



 

 

WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy  

przy zwalczaniu epidemii covid-19? 

A co, jeśli nie otworzę drzwi osobie doręczającej decyzję? 

 

W takim wypadku decyzja może zostać pozostawiona gospodarzowi bloku bądź sąsiadowi z obowiązkiem 

doręczenia. Doręczenie następuje wraz z pozostawieniem decyzji tym osobom. 

 

Czy decyzja może być doręczona w pracy albo w innym miejscu? 

 

Tak, decyzja może być doręczona w pracy lub innym miejscu, ale tylko do rąk własnych adresata. 

 

Czy mogę odmówić odbioru decyzji? 

 

Tak, jednak odmowa zostanie odnotowana przez osobę doręczającą. Poza tym decyzja jest i tak skuteczna. 

Lepiej zatem odebrać decyzję i ewentualnie skorzystać z odwołania. 

 

Czy muszę pokwitować odbiór decyzji?  

 

Tak, osoba doręczająca może tego zażądać. W przypadku odmowy pokwitowania osoba doręczająca może 

sporządzić adnotację na jej egzemplarzu skierowania o odmowie pokwitowania. Doręczenie i tak będzie 

skuteczne.  

 

W jakiej formie powinna być sporządzona decyzja o skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii? 

 

Decyzja powinna być sporządzona w formie pisemnej, choć dopuszczono również formę ustną. W praktyce, 

wydawane są jednak jak dotąd wyłącznie decyzje pisemne.  
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Co powinna zawierać decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii? 

 

Decyzja powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu osoby, do której jest 

skierowana, podmiot leczniczy, do którego następuje skierowanie, okres, w którym ma być wykonywana 

praca, pouczenie o prawie odwołania od decyzji ze wskazaniem terminu na odwołanie, wskazanie organu 

(właściwy miejscowo wojewoda) wizerunek orła, podpis wojewody lub osoby działającej z jego 

upoważnienia wraz z pieczęcią.   

Powinna również zawierać wzmiankę o natychmiastowej wykonalności decyzji. 

Decyzja nie musi zawierać uzasadnienia, choć zwykle decyzje je posiadają. Uzasadnienia nie są obszerne. 

 

Ile mam czasu na stawienie się do pracy przy zwalczaniu epidemii od doręczenia 

decyzji? 

 

 

Nie jest to przewidziane prawem. Może się zatem zdarzyć, że trzeba będzie zgłosić się do pracy z dnia na 

dzień. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii powinna jednak precyzować, kiedy jest 

pierwszy dzień pracy przy zwalczaniu epidemii. Jeśli takiej daty nie ma w decyzji oraz nie ma informacji  

z kim się w tej kwestii skontaktować, to należy zwrócić się z takim pytaniem do organu, który wydał 

decyzję. Najlepiej zadzwonić do Urzędu Wojewódzkiego i poprosić o kontakt z wydziałem, który zajmuje 

się sprawami skierowań do pracy w warunkach epidemii. Można też skontaktować się z podmiotem, do 

którego następuje skierowanie i zapytać o termin stawienia się w podmiocie. Warto zadbać o to, aby taką 

informację otrzymać na piśmie lub drogą mailową. 

Kierownik zakładu informuje wojewodę o braku stawiennictwa do pracy przy zwalczaniu epidemii,  

a wojewoda na podstawie tych informacji może podjąć decyzję o nałożeniu kary administracyjnej. Zatem, 

jeśli nie jest możliwe zgłoszenie się do pracy w wyznaczonym terminie, należy poinformować  

o ewentualnym opóźnieniu zakład, do którego nastąpiło skierowanie i usprawiedliwić swoje spóźnienie. 

 

Kto nie może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji 

administracyjnej wojewody? 

 

Zwolnienie od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje następującym grupom osób ze 

względu na posiadanie dziecka: 

1) kobiety w ciąży,  

2) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat,  

3) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;  
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4) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego bez względu na jego wiek, 

5) jeden z dwójki rodziców wychowujących ich wspólne dziecko w wieku powyżej 14 lat. 

 

Ponadto, przysługują dodatkowe zwolnienia z pracy przy zwalczaniu epidemii w warunkach zagrożenia 

zakażeniem ze względu na inne okoliczności niż posiadanie dziecka, tj. ze względu na: 

1. wiek:  

1) ukończenie 60 lat,  

2. stan zdrowia: 

1) orzeczona częściowa lub całkowita niezdolność do pracy;  

2) inwalidztwo,  

3) orzeczona choroba przewlekła. 

 

 

Pamiętaj, że policjant czy inna osoba doręczająca decyzję, nie miała wpływu na jej treść. Nie ma też 

możliwości, aby cofnęła jej doręczenie. Choć doręczenie takiej decyzji może być dla Ciebie stresujące to 

warto spróbować spokojnie porozmawiać o okolicznościach dotyczących Twojej sytuacji i poprosić 

policjanta o zaprotokołowanie ich w notatce służbowej, którą sporządzi policjant, i o dołączenie kopii tej 

notatki służbowej do potwierdzenia odbioru decyzji, aby osoba, której zostanie przekazane potwierdzenie 

odbioru miała wiedzę o tych okolicznościach. 

Jeżeli osobie kierowanej do pracy przysługuje ustawowe zwolnienie od pracy przy zwalczaniu epidemii 

należy się na tą okoliczność powołać. Nie należy jednak wydawać policjantowi posiadanej w tym zakresie 

dokumentacji (np. aktu urodzenia dziecka na potwierdzenie jego wieku), a jedynie okazać ją do wglądu, 

przy sporządzaniu notatki.  

Jeżeli występują inne okoliczności niż powyżej wskazane, które będą uniemożliwiały pielęgniarce lub 

położnej podjęcie pracy na podstawie skierowania niestety pielęgniarka lub położna musi stawić się do 

wskazanego w decyzji miejsca, ale jednocześnie może złożyć odwołanie od decyzji wskazując okoliczności, 

które uniemożliwiają jej pracę. Pragniemy jednak uprzedzić, że uwzględnienie prośby należy wyłącznie do 

decyzji Ministra Zdrowia 

 

Co mam zrobić, gdy zostanie mi doręczona decyzja o skierowaniu do pracy i zachodzą 

przesłanki wyłączające skierowanie? Czy mogę złożyć od niej odwołanie? 

 

Gdy decyzja zostanie doręczona, można złożyć od niej odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem 

Wojewody. To znaczy, że kopertę z odwołaniem należy zaadresować na adres Wojewody, z tym,  
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że w samym odwołaniu adresata należy wskazać następująco: „Minister Zdrowia za pośrednictwem 

Wojewody… (z dopiskiem jakiego województwa). Nazwa i adres Wojewody powinien być podany w treści 

decyzji, a tryb odwołania powinien zostać opisany w „pouczeniu”, które zwykle znajduje się na końcu 

decyzji. Termin na odwołanie to 14 dni od dnia przekazania informacji o skierowaniu do pracy. Odwołanie 

można napisać samodzielnie lub zwrócić się o pomoc do prawnika. Można też skorzystać ze wzoru, który 

można pobrać „tutaj”. 

W odwołaniu należy umieścić wniosek o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji. Taki 

wniosek jest bardzo ważny. Odnośnie tego wniosku wydane zostanie postanowienie, od którego można się 

osobno odwołać, gdyby było niekorzystne (napisać zażalenie). Kwestia wniosku o wstrzymania 

natychmiastowej wykonalności decyzji powinna być rozstrzygnięta przez organ odwoławczy wcześniej, niż 

samo odwołanie.    

Ponadto, w odwołaniu należy powołać się na jedną lub więcej z powyżej wskazanych okoliczności, która 

sprzeciwia się skierowaniu do pracy, np. na fakt posiadania dzieci w określonym wieku lub ciężka choroba 

osoby bliskiej. Trzeba również dołączyć kserokopię dokumentu, poświadczającego istnienie danej 

okoliczności, np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, 

orzeczenie o niepełnosprawności, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.  

 

Co musi zawierać odwołanie od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii? 

 

Należy wskazać do kogo skierowane jest odwołanie, numer decyzji, którego dotyczy odwołanie, swoje imię 

i nazwisko.  

Odwołanie nie wymaga powołania się na przepisy prawne. Należy po prostu wyjaśnić, dlaczego osoba 

składająca odwołanie nie zgadza się z decyzją. W tym zakresie należy podać okoliczności, które stanowią 

podstawę wyłączenia z obowiązku pracy przymusowej.   

 

W jakiej formie trzeba złożyć odwołanie od skierowania do pracy przy zwalczaniu 

epidemii? 

 

Co do zasady powinno być złożone w formie pisemnej. Można je wysłać mailem tylko wtedy, gdy 

odwołanie zostanie opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

Można jednak w odwołaniu wyrazić zgodę na doręczanie pism, w tym decyzji w przedmiocie odwołania,  na 

adres poczty elektronicznej. Trzeba wskazać swój adres poczty elektronicznej.  

 

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/04/20200416_NIPiP_WZO%CC%81R_odwolania_od_decyzji.docx
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W jaki sposób wysłać odwołanie od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii? 

 

Za pośrednictwem poczty listem poleconym. Najpóźniej w ostatnim dniu terminu. 

 

Co mam zrobić, gdy zostanie mi doręczona decyzja o skierowaniu do pracy i nie 

zachodzą przesłanki wyłączające skierowanie?  

 

W takim wypadku można wystąpić o uchylenie decyzji, powołując się na inne okoliczności, które uzna się 

za istotne, takie jak konieczność opieki na rodzicami, czy dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem. Mimo 

takiego wniosku, decyzja o skierowaniu pozostaje w mocy.  

 

Co się może stać, jeśli nie zgłoszę się do pracy zgodnie z decyzją wojewody? 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności, które uzasadniają zwolnienie z przymusu pracy na podstawie 

skierowania wojewody, można zaryzykować niestawienie się do pracy i złożenie odwołania, jednakże trzeba 

się liczyć z tym, że wojewoda w między czasie nałoży na pielęgniarkę/położną karę za niewykonanie 

decyzji. Decyzję o nałożeniu kary, również należy wówczas zaskarżyć odwołaniem. 

 

Co się stanie, jeśli nie zgłoszę się do pracy w związku ze skierowaniem wojewody i nie 

występują okoliczności, które wyłączają skierowanie? 

 

Jeśli osoba objęta skierowaniem dobrowolnie nie zgłosi się do pracy, to wobec niej może być wszczęte 

postępowania egzekucyjne. Jedną z form egzekucji jest przymus bezpośredni Tym samym można 

doprowadzić osobę objętą skierowaniem siłą do miejsca pracy Takich środków może używać wyłącznie 

Policja. 

Przy tym podkreślić należy, że policjant czy inna osoba, podczas wręczania/oznajmiania decyzji nie może 

użyć takich środków. Zanim to nastąpi powinno zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne, co wiąże się  

z koniecznością doręczenia kolejnego pisma od wojewody.  

Innymi środkami egzekucyjnymi są również kara pieniężna (do 10.000 zł) albo nałożenie obowiązku zwrotu 

kosztów wykonania skierowania przez inną osobę.  
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Jakie są kary za niewykonanie decyzji, czyli za niestawienie się do pracy zgodnie ze 

skierowaniem?  

  

W przypadku niestawienia się do pracy wojewoda może nałożyć karę administracyjną od 5.000 zł do 30.000 

zł. Decyzja o nałożeniu kary musi być wydana pisemnie. Taka kara jest również natychmiastowo 

wykonalna.  

Od takiej decyzji należy się odwołać wnosząc o wstrzymanie jej wykonalności. Trzeba powołać się na 

okoliczności sprzeciwiające się skierowaniu do pracy, tak jak przy odwołaniu od skierowania do pracy.  

Ustawodawca również przewidział możliwość ukarania za to samo naruszenie grzywną (od 20 zł do 5.000 

zł).  

Jednak policjant nie może wystawić za to mandatu. Jeśli chciałby wystawić taki mandat, to należy odmówić 

jego przyjęcia. Wtedy sprawa trafi do sądu. Powinna się ona toczyć przed sądem w postępowaniu 

zwyczajnym lub nakazowym. O prowadzeniu sprawy w trybie zwyczajnym sąd poinformuje pisemnie.  

W przypadku wydania wyroku nakazowego można złożyć sprzeciw. W takim wypadku sprawa toczy się 

przed Sądem a w trybie zwyczajnym wyrok nakazowy traci ważność. Żeby uniknąć wątpliwości i pomyłek, 

najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika. 

 

Gdzie mogę być skierowana do pracy? 

 

Może być to zarówno skierowanie do podmiotu leczniczego lub innej jednostki organizacyjnej wskazanej  

w tej decyzji, znajdująca się w obrębie województwa zamieszkania osoby kierowanej do pracy.  

Może się jednak zdarzyć, że skierowanie będzie dotyczyć zakładu położonego poza województwem miejsca 

zamieszkania osoby skierowanej. W takim wypadku skierowanie wydaje Minister Zdrowia a nie wojewoda  

i wtedy to do Ministra Zdrowia (bezpośrednio, a nie za pośrednictwem wojewody) kieruje się odwołanie.  

 

Na jak długo jest wydawane skierowanie do pracy przez wojewodę?  

 

Skierowanie do pracy nie może być bezterminowe. Może być wydane na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) 

miesiące. W decyzji powinno być to wprost wskazane („okres od – do”). Jeżeli nie jest to oznaczone, to 

decyzję również należy zaskarżyć do Ministra Zdrowia za pośrednictwem wojewody.  
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Co się dzieje ze stosunkiem pracy u dotychczasowego pracodawcy?  

 

Osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop bezpłatny u dotychczasowego pracodawcy. W okresie pracy 

przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy ani jej rozwiązać. 

Niestety samodzielnie należy poinformować pracodawcę o skierowaniu do pracy w tym trybie. Okres urlopu 

bezpłatnego wlicza się do stażu pracy.  

 

W jakiej formie jest wykonywana praca na podstawie skierowania wojewody?  

 

Obowiązkiem podmiotu leczniczego lub jednostki, do której jest skierowana pielęgniarka lub położna jest 

natychmiastowe zawiązanie stosunku pracy. Praca przy zwalczaniu epidemii jest traktowana jak praca na 

podstawie umowy o pracę. 

Niedopuszczalne jest nawiązywanie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia). 

 

Jakie wynagrodzenie przysługuje za pracę na podstawie decyzji o skierowaniu przez 

wojewodę? 

 

Wynagrodzenie przysługuje w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie, do którego nastąpiło skierowanie i nie może być 

niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu, ale może być wyższe. 

 

Kto pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w miejscu wykonywania 

pracy na podstawie decyzji wojewody? 

 

Należny jest zwrot kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadzie diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych, jak w zakładzie pracy.  

Dieta na wyżywienie – 30 zł dziennie, ale obecnie obiekty gastronomiczne są zamknięte. Koszty podróży 

(zwrot tylko w przypadku, gdy zakład jest poza miejscem zamieszkania – wedle „kilometrówki” względnie 

kosztów biletów na środki transportu zbiorowego.  
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Zwrot kosztów zakwaterowania (nocleg) za okazaniem rachunku do 600 zł za dobę, ale obecnie obiekty 

hotelarskie są zamknięte.  

Powyższe koszty zwraca zakład, do którego nastąpiło skierowanie.  

Należy jak najszybciej poinformować kierownika zakładu, do którego nastąpiło skierowanie, o potrzebie 

zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania, do którego nastąpiło skierowanie, z wnioskiem o ich 

zapewnienie.  

Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia  

w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.  

 

Jakie będę warunki pracy w miejscu skierowania?  

 

Zakład, do którego nastąpiło skierowanie powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Należy przez to rozumieć zapewnienie dostępu do środków ochrony przed zakażeniami.  

Wobec braku takich środków należy skontaktować się z właściwą okręgową izbą pielęgniarek i położnych  

i poinformować o tym kierownika zakładu, do którego nastąpiło skierowanie.  

 

 

Czy będę ubezpieczona/y na wypadek zakażenia i śmierci w wyniku zakażenia? 
 

 

Z uzyskanych przez NIPiP informacji wynika, że Ministerstwo Zdrowia zawarło porozumienie z PZU S.A. 

w sprawie umowy ubezpieczenia w tym zakresie.  NIPiP aktualnie czyni starania, aby pozyskać wgląd do 

treści umowy, aby móc przekazać jej warunki w niniejszym poradniku. 

 

 

Jaki jest czas pracy w miejscu skierowania? 

 

 

W miejscu skierowania pielęgniarka lub położna ma status pracownika i w zakresie czasu pracy obowiązują 

przepisy prawa pracy.  

Na czas epidemii dopuszczalne są zmiany w systemie organizacji pracy w tym nałożenie na pielęgniarkę lub 

położną wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych lub w ramach dyżuru medycznego w zależności 

od aktualnych potrzeb zakładu. 

 



 

 

WSKAZÓWKI DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 

Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy  

przy zwalczaniu epidemii covid-19? 

Gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemu w wykonaniu decyzji wojewody?  

 

Wszelkie problemy związane ze skierowaniem do pracy przy zwalczaniem epidemii i wykonywaniem pracy 

przy zwalczaniu epidemii należy zgłaszać do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, która 

podejmie wszelkie niezbędne działania, by wspomóc Koleżanki i Kolegów.  

 

Załącznik do poradnika  

1. Wzór odwołania od decyzji o skierowaniu do pracy przez wojewodę.  

 

 

 

https://nipip.pl/wp-content/uploads/2020/04/20200416_NIPiP_WZO%CC%81R_odwolania_od_decyzji.docx

