
SKIEROWANIE DO PRACY  

przy zwalczaniu epidemii -> na mocy decyzji wojewody 

 

ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA  

Czy mogę zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii 

w innym województwie ? 

 

Tak, jest to możliwe.  

Kto wydaje decyzję o skierowaniu mnie do pracy przy 

zwalczaniu epidemii ? 

 

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie 

województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub 

jest zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do 

pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

 

W jaki sposób i przez kogo jest doręczana  

decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii? 

 

Decyzję może doręczyć pracownik organu, który decyzję wydał lub 

funkcjonariusz służb mundurowych np. policjant. Doręczenie może zostać 

dokonane również tradycyjnie – za pośrednictwem poczty.  

Co stanie się gdy odmówię odbioru decyzji? 

 

Odmowa będzie mieć jedynie znaczenie symboliczne. Decyzja będzie i 

tak skuteczna. Fakt odmowy odbioru decyzji o skierowaniu do pracy 

przy zwalczaniu epidemii, zostanie odnotowany przez osobę 

doręczającą.  



Czy mogę odwołać się od decyzji wojewody ? 

 

Tak, decyzję tę można zaskarżyć w terminie 14 dni od dnia przekazania 

informacji o skierowaniu do pracy przy zwalaczaniu epidemii. Odwołanie 

kieruje się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody. 

W odwołaniu należy złożyć wniosek o wstrzymanie natychmiastowej 

wykonalności decyzji.  

Czy złożenie odwołania od decyzji wojewody powoduje, że nie 

muszę stawiać się w pracy, do której mnie skierowano ? 

 

Nie. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej 

decyzji.  

W jaki sposób może być mi dostarczona decyzja wojewody o 

skierowaniu mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii? 

 

Decyzja może zostać przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający 

dotarcie decyzji do adresata - w tym ustnie. 

Otrzymałem decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu 

epidemii, zauważyłem, że decyzja ta nie posiada uzasadnienia.  

Czy jest to wada decyzji? 

 

Nie. Decyzja wojewody o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu 

epidemii nie wymaga uzasadnienia. 

Kto nie może być skierowany  do pracy przy zwalczaniu epidemii ?  



Stan prawny obowiązujący w dniu 16.11.2020 r. 

• osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 

• kobiety w ciąży; 

• osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

• osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

• osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

• osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność 

do pracy; 

• inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na 

których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na 

chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona 

choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na 

chorobę zakaźną; 

• osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłowie i 

senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Stan prawny, który będzie obowiązywać  

(zapewne w grudniu 2020 r.) 

• osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w 

przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn; 

• kobiety w ciąży; 

• osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

• osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

• osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

• osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą 

niezdolność do pracy; 

• inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, 

na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na 

chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona 

choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na 

chorobę zakaźną; 

• osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 

1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie RP. 



W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez 

dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy 

zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. 

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez 

dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy 

zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. 

 

Orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej, o której mowa powyżej, 

wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

Dostałem decyzję o skierowaniu do pracy w konkretnym 

szpitalu. Jak długo będę musiał tam pracować ? 

 

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza 

obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w 

innej jednostce organizacyjnej -  wskazanych w decyzji. Z treści konkretnej 

decyzji powinno wynikać jaka data jest datą początkową a jaka końcową 

pracy w danym podmiocie. 

Co stanie się z moją dotychczasową pracą w czasie gdy będę 

pracował w innym szpitalu na mocy decyzji wojewody? 

 

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy 

pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas 

określony w decyzji. Z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu 

epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani 

nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że 

istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 

z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. 



Czy dyrekcja szpitala, do którego zostałem skierowany podpisze 

ze mną umowę o pracę lub kontrakt ? 

 

Podmiot leczniczy lub inna jednostka organizacyjna nawiąże z osobą 

skierowaną do pracy stosunek pracy (umowa o pracę) na czas 

wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w 

decyzji. 

Ile będę zarabiać w szpitalu,  

do którego zostałem skierowany przez wojewodę? 

 

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w 

ust. 2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej 

niż 150% (200% - po nowelizacji – która zostanie ogłoszona zapewne w 

grudniu) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na 

danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w 

innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma 

takiego stanowiska. Wynagrodzenie 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 jej do pracy przy zwalczaniu 

epidemii. 



Czy będzie mi przysługiwać zwrot kosztów dojazdu do nowego 

miejsca pracy (wskazanego w decyzji wojewody)? 

 

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach 

określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności 

przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży 

służbowych na obszarze kraju. 

Co mi grozi jeśli nie wykonam decyzji wojewody o skierowaniu 

mnie do pracy przy zwalczaniu epidemii ? 

 

Zignorowanie decyzji zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 

5 000 zł do 30 000 zł. Karę nakłada wojewoda lub Minister Zdrowia (w 

zależności od tego kto wydał decyzję) i podlega ona 

natychmiastowemu wykonaniu. 

 

stan prawny na dzień 16 listopada 2020r. 

 

 

Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny  

> w opracowaniu zawarto ocenę Autora dot. prawnych aspektów analizowanej treści  
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