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JM Rektorzy uczelni 

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z obecną, szybko postępującą sytuacją epidemiczną zwracam się do Państwa 

z prośbą o pilne utworzenie list chętnych studentów 5 i 6 roku z podziałem na kierunki 

studiów, których Wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii na 

podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) (dalej: ustawa). 

Zgodnie z art. 47 ust. 15 pkt 1 ustawy na wniosek wojewody albo ministra właściwego 

do spraw zdrowia rektorzy uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach 

przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, albo studia doktoranckie 

w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne 

i nauki o zdrowiu przekazują w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
odpowiednio wykazy studentów i doktorantów, osób kształcących się w zawodzie 
medycznym i osób, które uzyskały tytuł ratownika zawierające: imię, nazwisko, 
numer PESEL i adres miejsca zamieszkania danej osoby, jeżeli zobowiązany 
do przekazania danych posiada ten adres.  Jeżeli studenci chętni do pomocy będą 

chcieli przekazać również inne dane kontaktowe np. nr telefonu, proszę o zamieszczenie 

na utworzonej liście również tych danych.

Zgodnie z wyżej wspomnianym przepisem 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, 
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jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących 

zwalczaniem epidemii. 

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

- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat 

w przypadku mężczyzn;

- 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, 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 (orzeczenie w sprawie choroby wydaje lekarz, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578));

- osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1637), oraz 

posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym 

przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać 

skierowana wyłącznie jedna z nich.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego,

2) doktoranci w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach 

naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu,

3) osoby kształcące się w zawodzie medycznym,

4) osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły 

kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,

5) ratownicy, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym

- mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku 

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na podstawie 

decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii.
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Powyższe osoby, biorą udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim 

nadzorem osoby wykonującej zawód medyczny właściwej ze względu na rodzaj 

świadczenia. Jednocześnie zadania, do których są kierowane osoby, w ramach pracy 

przy zwalczaniu epidemii są dostosowane do poziomu ich wiedzy i umiejętności. 

Co ważne, okres pracy studentów, doktorantów oraz osób kształcących się 
w zawodzie medycznym, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na poczet 
odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Ponad to, przysługuje 

im wynagrodzenie zasadnicze za pracę przy zwalczaniu epidemii (tj. w wysokości nie 

niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym 

stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji lub w innym podobnym zakładzie, 

jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska).

Mając na uwadze powyższe, proszę o pilne podjęcie działań w celu utworzenia list 

studentów chętnych do pomocy oraz niezwłoczne przekazanie ich do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce położenia główniej siedziby Uczelni oraz 

skoordynowanie niniejszego przedsięwzięcia w celu zapewnienia aktywnej pomocy 

wojewodom w przedmiotowym zakresie. 

Z poważaniem 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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Rozdzielnik:

 prof. dr hab.  Adam Jacek Krętowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 prof. dr hab.  Marcin Gruchała, Gdański Uniwersytet Medyczny;
 prof. dr hab.  n. med. Tomasz Szczepański, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach;
 prof. dr hab.  Wojciech Załuska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 prof. dr hab.  n med. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 prof. dr hab.  Andrzej Tykarski, Uniwersytet Medyczny im .Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu;
 prof. dr hab.  n. med. Bogusław Machaliński, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

w Szczecinie;
 prof. dr hab.  n. Zbigniew Gaciong, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 prof. dr hab.  Piotr Ponikowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu;
 prof. nadzw. dr Klemens Budzowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego;
 prof.  dr hab.  Kornelia Kędziora-Kornatowska(Vice-Rektor), Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 prof. dr hab. Jacek Popiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie;
 prof. dr hab.  Stanisław Głuszek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 prof. dr hab.  Sylwester Czopek, Uniwersytet Rzeszowski;
 prof. dr hab.  Wojciech Strzyżewski, Uniwersytet Zielonogórski.
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Do wiadomości:

 wojewoda dolnośląski
 wojewoda kujawsko-pomorski
 wojewoda lubelski
 wojewoda lubuski
 wojewoda łódzki
 wojewoda małopolski
 wojewoda mazowiecki
 wojewoda opolski
 wojewoda podkarpacki
 wojewoda podlaski
 wojewoda pomorski
 wojewoda śląski
 wojewoda świętokrzyski
 wojewoda warmińsko-mazurski
 wojewoda wielkopolski
 wojewoda zachodniopomorski
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