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podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku 

pielęgniarki.”? 
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Odpowiedz: Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka wykonuje świadczenia 

zdrowotne, nie może jej zmusić do podpisania powyższego oświadczenia. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wydała w 

dniu 26 marca br. komunikat: „W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na 

COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony 

zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze 

zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od 

wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy 

jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie 

mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się 

ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest 

ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń. Proszę o bezwzględne 

zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie 

informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu 

prawa.” 

Podmiotowi leczniczemu przysługują inne formy ograniczające pracą 

pielęgniarki wyłącznie na rzecz jednego podmiotu leczniczego przewidziane 

normami kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, związane z koniecznością 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 

Podmiot leczniczy może także w trakcie trwania umowy o pracę ustalić  

z pracownikiem w trybie art. 101 1 Kodeksu pracy, w odrębnej umowie,  

że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 

pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej 

podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność, za określoną 

odpłatnością. Zastrzeżenia umowne, o analogicznej treści mogą dotyczyć także 

pielęgniarek wykonujących świadczenia w podmiotach leczniczych,  na 

podstawie umów cywilnoprawnych. 
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