
Wojewoda Opolski
Adrian Czubak

ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325

tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
email: bok@opole.uw.gov.pl
www: www.opole.uw.gov.pl

1/3

 / 

PSiZ.IV.966.3.31.2020.MJ Opole, dnia  28 kwietnia 2020 r. 

Pani 
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych 
ul. Pory 78
02-757 Warszawa 

Dotyczy: odpowiedź na pismo NIPiP-NRPiP-DM.0025.79.8.2020.MK z dnia 16.04.2020 r. 
w sprawie kierowania pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, 
wydanej przez Wojewodę.

W odpowiedzi na pismo NIPiP-NRPiP-DM.0025.79.8.2020 MK z dnia 16 kwietnia 
2020 r. w sprawie kierowania pielęgniarek i położnych w drodze decyzji administracyjnej, 
wydanej przez Wojewodę, uprzejmie informuję Panią Prezes, że na terenie województwa 
opolskiego współpraca Wojewody Opolskiego z samorządem zawodowym pielęgniarek
i położnych odbywa się na zasadzie wzajemnego dialogu i przebiega  bezproblemowo.  

Uprzejmie informuję, że jako Wojewoda Opolski pozostaję w stałym kontakcie 
telefonicznym i mailowym z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu, na bieżąco  
monitorując sprawy dotyczące kadry pielęgniarskiej. Na bieżąco również przekazywane są
do wiadomości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu wszystkie materiały, 
zalecenia oraz bieżące informacje z prośbą o rozpowszechnienie w środowisku pielęgniarek
i położnych dotyczące aktualnej sytuacji związanej ze zwalczaniem epidemii zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2.

Informuję również Panią Prezes, że oddelegowania kadry medycznej, w tym 
pielęgniarek i położnych do pracy w szpitalu przeprofilowanym na jednoimienny szpital 
zakaźny w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, odbywają się wyłącznie na wniosek dyrektora 
tego szpitala. W związku z faktem, że do chwili obecnej dyrektor szpitala jednoimiennego nie 
zgłaszał zapotrzebowania na dodatkowe wsparcie ze strony pielęgniarek i położnych, 
od początku epidemii aż do chwili obecnej nie wydałem ani jednej decyzji oddelegowującej 
pielęgniarki i położne do pracy w szpitalu przeprofilowanym na jednoimienny szpital zakaźny 
w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. 

Wydałem jedynie w dniu 14 kwietnia br. dwie decyzje oddelegowujące dwie  
pielęgniarki do pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Ozimku prowadzonym przez 
Szpital św. Rocha w Ozimku. Powyższe decyzje podyktowane były potrzebą wsparcia 
pacjentów zarażonych COVID-19 w tym ZOL-u w Ozimku.  Jednak w tej sytuacji, te dwie 
Panie pielęgniarki same zgłosiły swoją gotowość i chęć podjęcia się takiej pracy z pacjentami 
zakażonymi COVID-19, za co jestem im bardzo wdzięczny. 
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Zachowując pełną świadomość dynamicznie rozwijającej się sytuacji rozwoju 
epidemii w kontekście funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia na terenie 
województwa opolskiego, uprzejmie informuję, że wystawianie decyzji oddelegowujących 
personel medyczny do pracy przy pacjentach zarażonych wirusem SARRS-CoV-2, 
poprzedzone jest telefonem ze strony Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i zapytaniem, czy 
osoby takie spełniają wymogi wskazane w art. 47 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1239 ze zm.) oraz czy wyrażają gotowość i zgodę. 

Jednocześnie informuję Panią Prezes, że w dniu 16 kwietnia br. skierowałem pismo 
do Wiceprzewodniczących Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu w sprawie 
prośby w związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania pielęgniarek i położnych 
do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

W odpowiedzi na ww. pismo, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, przekazała informację, że do Okręgowej Izby nie zostały przekazane 
żadne zgłoszenia ze strony członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. 
Jednocześnie poinformowała, że do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
wpłynęły pisma od pielęgniarek naczelnych z podmiotów leczniczych, w których są podane 
następujące powody dotychczasowego braku zgłoszeń pielęgniarek i położnych do pracy 
w bezpośrednim zwalczaniu epidemii:

 nieobecność pielęgniarek/położnych sprawujących opiekę nad dziećmi, 
 reorganizacja pracy na pracę naprzemienną w celu uniknięcia kwarantanny przez 

całe zespoły pracownicze, 
 rezygnacja z zatrudnienia pielęgniarek/położnych w ramach umów cywilnoprawnych.

Ponadto pielęgniarki indywidualnie zwracają uwagę na:
 szczupłość zatrudnionych na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych, 
 brak możliwości organizowania zastępstw,
 posiadanie ograniczeń wynikających z chorób przewlekłych.

Wobec powyższych przytoczonych kwestii związanych z ewentualnym 
oddelegowywaniem pielęgniarek i położnych do pracy przy pacjentach zakażonych COVID-
19 w jednoimiennym szpitalu zakaźnym, uprzejmie informuję Panią Prezes, że wszystkie 
podejmowane przeze mnie działania wynikają głównie z troski o bezpieczeństwo pacjentów 
jak i kadry medycznej,  odbywają się z pełnym poszanowaniem pielęgniarek i położnych, 
których praca zasługuje na szacunek i uznanie, za co bardzo dziękuję.  

Wojewoda Opolski

Adrian Czubak

Sprawę prowadzi: Marzena Janiszewska, Inspektor Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, tel. 77/45 24 139
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