
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA  

dot. skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii 

 

PYTANIE 

 

ODPOWIEDŹ 
 

 

Do kiedy muszę złożyć oświadczenie o 

niepodleganiu obowiązkowi skierowania do pracy 

przy zwalczeniu epidemii ? 

 

 

Izba Lekarska zbiera od lekarzy WYŁĄCZNIE DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA -> nie ma 

zatem obowiązku ich składania ani terminu do kiedy należy je złożyć.  

 

Przypomnieć trzeba, że Izba na podstawie informacji otrzymanych od lekarzy sporządzi listę 

lekarzy podlegających wyłączeniu i przekaże je do wojewody. W ten sposób jest większa szansa, 

że lekarz, który nie podlega skierowania, takiego skierowania nie otrzyma od wojewody.  

 

 

Po co Izba gromadzi informacje od lekarzy  

o niepodleganiu skierowaniu do pracy  

przy zwalczaniu epidemii? 

 

Izby lekarskie nie posiadają danych świadczących o danej podstawie wyłączenia lekarza bądź 

lekarza dentysty ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.  

 

Nowy przepis ustawy powoduje jednak, że na wniosek wojewody Izba lekarska będzie musiała w 

ciągu 7 dni przedstawić listę lekarzy podlegających skierowaniu. W takim wypadku Izba ma 

zamiar przekazać dane lekarzy, którzy nie podlegają obowiązkowi skierowania.  

 

Dzięki przekazanym informacjom jest większa szansa, że lekarz, który nie podlega skierowania, 

takiego skierowania nie otrzyma później od wojewody.  

 

 

 

Jakie poniosę konsekwencje, jeżeli nie złożę do 

Izby Lekarskiej oświadczenia o niepodleganiu 

obowiązkowi skierowania do pracy przy 

zwalczeniu epidemii ? 

 

Izba Lekarska zbiera od lekarzy WYŁĄCZNIE DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA -> nie ma 

zatem absolutnie żadnych sankcji dla lekarza, który nie złoży oświadczenia.  

 

Przypomnieć trzeba, że Izba na podstawie informacji otrzymanych od lekarzy sporządzi listę 

lekarzy podlegających wyłączeniu i przekaże je do wojewody. W ten sposób jest większa szansa, 

że lekarz, który nie podlega skierowania, takiego skierowania nie otrzyma od wojewody.  



Wychowuję dziecko w wieku do 14 lat  

– jak i kiedy mam przekazać Izbie odpis aktu 

urodzenia lub inny dokument to potwierdzający? 

Proszę nie przekazywać do Izby jakichkolwiek dokumentów potwierdzających daną przesłankę 

wyłączenia spod obowiązku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym dot. 

wychowywania dziecka do lat 14.  

 

Izba Lekarska zbiera WYŁĄCZNIE DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA lekarzy, którzy 

uważają, że spełniają jedną z przesłanek wyłączających ich spod skierowania.  

 

Ewentualne sprawdzenie danej przesłanki może nastąpić w przyszłości -> na etapie postępowania 

dot. skierowania u wojewody -> wojewoda może bowiem zażądać dokumentów potwierdzających 

daną przesłankę, w tym posiadanie dziecka w określonym wieku.    

 

 

Jak należy rozumieć pojęcie „osoba wychowująca 

dziecko” jako przesłanki wyłączającej spod 

skierowania do pracy ? 

 

 

Przepis nie zawierają definicji „osoby wychowującej dziecko”.  

 

Można jednak przyjąć, że za osobą wychowującą dziecko będzie uznana osoba, której 

jednocześnie przysługują w odniesieniu do dziecka prawa rodzicielskie i która dziecko faktycznie 

wychowuje. 

 

 

Czy zamiast orzeczenie lekarza orzecznika ZUS 

mogę przesłać do Izby Lekarskiej dokumentacje 

medyczną na potwierdzenie choroby przewlekłej? 

 

 

Proszę nie przekazywać do Izby jakichkolwiek dokumentów potwierdzających daną przesłankę 

wyłączenia spod obowiązku skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym dot. choroby 

przewlekłej.   

 

Izba Lekarska zbiera jedynie oświadczenia od lekarzy, którzy uważają, że spełniają jedną z 

przesłanek wyłączających. 

 

Ewentualne sprawdzenie danej przesłanki może nastąpić w przyszłości -> na etapie postępowania 

dot. skierowania u wojewody -> wojewoda może bowiem zażądać dokumentów potwierdzających 

daną przesłankę, w tym zaistnienie choroby przewlekłej.    

 

 

Pod jaki adres powinien wysłać pismo,  

aby uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS  

potwierdzające chorobę przewlekłą? 

 

 

Przepisy ustawy nie przewidują żadnego trybu „pozyskiwania” orzeczenia od lekarza orzecznika 

ZUS w celu wykazania spełnienia tej przesłanki zwolnienia spod obowiązku skierowania.  



 

Mam zły stan zdrowia z powodu choroby 

nowotworowej – czy podlegam wyłączeniu spod 

możliwości skierowania do pracy przy zwalczaniu 

epidemii? 

 

Przepis przewiduje, że nie podlegają skierowaniu m.in. 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. 

 

Ostateczna ocena, czy stan zdrowia konkretnego lekarza powoduje wyłączenie spod obowiązku 

skierowania należy jednak do wojewody.  

 

 

Czy, jeśli już pracuję w tzw. szpitalu 

jednoimiennym, czyli bezpośrednio z pacjentami 

chorującymi na COVID-19, również muszę 

wypełniać oświadczenie o niepodleganiu 

skierowaniu do pracy? 

 

 

 

Decyzja o ty, czy złożyć oświadczenie do Izby należy zawsze do lekarza. Izba Lekarska zbiera 

WYŁĄCZNIE DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA lekarzy. 

 

Przepisy ustawy nie przewidują automatycznego wyłączenia spod skierowania do pracy lekarzy 

aktualnie pracujących w szpitalach zajmujących się pomocą pacjentom z COVID-19. Teoretycznie 

jest możliwe wydanie decyzji o skierowaniu do innej placówki.  

   

 

Mam ukończone 65 lat – czy ja także muszę 

składać do Izby oświadczenie o niepodleganiu 

obowiązkowi skierowania do pracy? 

 

 

Decyzja o ty, czy złożyć oświadczenie do Izby należy zawsze do lekarza. Izba Lekarska zbiera 

WYŁĄCZNIE DOBROWOLNE OŚWIADCZENIA lekarzy. 

 

Nawet jeżeli nie zostanie złożone takie oświadczenie, Izba jest w stanie na podstawie Rejestru 

lekarzy wskazać wojewodzie dane lekarzy, którzy ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w 

przypadku mężczyzn.  

 

 

Czy spod skierowania do pracy są wyłączone 

osoby opiekujące się innymi członkami rodziny  

np. wymagającym stałej opieki ? 

 

 

Niestety przepisy ustawy nie przewidują automatycznego wyłączenia spod skierowania do pracy 

lekarzy, którzy zajmują się innymi członkami rodziny, czy też pozostającymi tzw. jednymi 

żywicielami” rodziny.  

 

W przypadku powiadomienia o skierowaniu takiej osoby pozostaje złożenie odwołania do 

wojewody i przedstawienie swoje sytuacji rodzinnej z wnioskiem o uchylenie takiej decyzji. 

Wojewoda ma prawo uchylić taką decyzję na skutek wniesionego odwołania.  

 

Czy można odwołać się od decyzji wojewody  

o skierowaniu do pracy ? 

 

TAK. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, jednak decyzja 

wojewody jest natychmiast wykonalna.  

 



 Powyższe oznacza, że nawet wniesienie odwołania nie wstrzymuje automatycznie obowiązku 

podporządkowania się decyzji wojewody, tzn. stawienie się w czasie i miejscu wyznaczonym w 

decyzji wojewody.  

  

 

Czy decyzja wojewody o skierowaniu lekarza do 

pracy musi zostać doręczona pocztą tradycyjną? 

 

 

NIE. Przepis dopuszcza możliwość przekazania decyzji wojewody o skierowaniu „w każdy 

możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie”.  

 

Decyzja przekazana w sposób inny niż na piśmie, powinna zostać doręczona lekarzowi później na 

piśmie -> po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w sposób pisemny. 

 

 

Ile razy może wobec mnie zostać wydana decyzja 

wojewody o skierowaniu do pracy? 

 

 

Niestety przepisy ustawy nie przewidują ile razy wobec tego samego lekarza wojewoda może 

wydać decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.  

 

Nie można wykluczyć, że po okresie pracy na skutek skierowania, wojewoda może wydać 

ponowna decyzję o skierowaniu lekarz do tej samej placówki, a nawet do zupełnie innej.    

 

 

Co to znaczy, że decyzja wojewody o skierowaniu 

do pracy jest natychmiast wykonalna?  

 

 

Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że lekarz musi się podporządkować wydanej 

decyzji o skierowaniu do pracy pomimo tego, że może je zaskarżyć. Zasadą w postępowaniu 

administracyjnym, jest to, że decyzja organu pierwszej instancji przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania nie podlega wykonaniu.  

 

Rygor natychmiastowej wykonalności jest wprowadzony w ustawie w celu jak najszybszego 

wprowadzenia decyzji do obrotu prawnego, tzn. ma „niejako” wymusić stawienie się lekarza do 

pracy we wskazanym miejscu i terminie.    
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