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Wojewodowie  

/wszyscy/ 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie 

wobec docierających do nas niepokojących informacji w zakresie wydawania przez Wojewodów 

błędnych decyzji administracyjnych kierujących pielęgniarki i położne do pracy przy zwalczaniu 

epidemii na podstawie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi, apelujemy o podejmowanie działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podkreślamy, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie 

podlegają: 

 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; 

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

o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Standardem postępowania powinna być pełna, staranna weryfikacja wskazanych do pracy przy 

zwalczaniu pandemii COVID-19, aby uniknąć pojawiających się nagminnie sytuacji kierowania 

osób wyłączonych z tego ustawowo.  

Niedopuszczalne i niewyobrażalne jest, aby decyzja administracyjna wydana była nie tylko  

z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ale również pozbawiona była dogłębnej analizy 

kadrowej personelu zatrudnionego w jednostkach ochrony zdrowia.   

Jesteśmy w pełni przekonani, że działania zgodne z literą prawa ułatwią pracę wszystkim stronom,  

a ponadto uchronią wiele osób przed narażeniem na niepotrzebny stres i negatywne emocje.  

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
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