
Czy pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę w szpitalu, w 
którym funkcjonuje oddział zakaźny i pracująca jednocześnie na 
kontrakcie w innym podmiocie leczniczym może w obecnej sytuacji 
odmówić pracy w tym szpitalu (i pracować wyłącznie na kontrakcie w tym 
innym podmiocie leczniczym) powołując się na to iż w drugim zakładzie 
wyłączono możliwości pracy pielęgniarek zatrudnionych w tzw. oddziałach 
zakaźnych? 

 

Pracownik w takim wypadku ma prawo do wystąpienia o udzielenie urlopu bezpłatnego. Taki 
wniosek wymaga formy pisemnej. Czas urlopu bezpłatnego jednak nie wlicza się do nie wlicza 
się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Należy równocześnie 
pamiętać, że jeśli urlop bezpłatny udzielony zostanie jest na okres dłuższy niż trzy miesiące, to 
pracodawca może wezwać pracownika do pracy. 

Ponadto, ze względu na zagrożenie epidemiczne pracownik podmiotu leczniczego może być 
przymusowo skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii na zasady wskazanych, przez 
poniżej zacytowaną ustawę. 

Jednocześnie trzeba wskazać, że wątpliwa jest odmowa świadczenia zatrudnionego na 
kontrakcie w tym wypadku zatrudniony na kontrakcie powinien zachować prawo do 
wynagrodzenia z tytułu gotowości do świadczenia z tytułu kontraktu. Decydujące znaczenie 
będzie mieć jednak treść kontraktu. 

Kodeks pracy 

Art. 174. 

§1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. 

§2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

§3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć 
dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. 

§4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami 
szczególnymi. 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 47 
[Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii] 

1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, 
z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być 
skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii 
mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione 
aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. 



3. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie 
podlegają: 

1)osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 

2)kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące 
samotnie dzieci do lat 18; 

3)osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 

4)inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi; 

5)osoby, o których mowa w art. 2 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. 

4. 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. 

5. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 

6. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
7. 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. 

8. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest 
obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa w 
ust. 2. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy. 

9. Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 7, nawiązują z 
osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na 
okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji. 

10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje 
wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% 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. 

11. Osobie, o której mowa w ust. 10, 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. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia 
nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego 
zakwaterowania lub wyżywienia. 

12. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii oraz 
koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu państwa z części, 
której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania 
świadczeń. 



13. Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, 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. Przepisy art. 63-67ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stosuje się odpowiednio. 

 


