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Pani
Maria Kamińska 
Sekretarz
Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych
i Pomocy Społecznej 
kontakt@federacja-socjalnych.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 
informuję co następuje:

Ad.1.  Ile decyzji o skierowaniu do pracy w domach pomocy społecznej (DPS) przy zwalczaniu 
epidemii i na podstawie ww. przepisu – wydał Wojewoda Mazowiecki od początku ogłoszonego 
stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2? Ile z osób zobowiązanych stawiło się do pracy w DPS? Ile osób 
odwołało się od decyzji dotyczących skierowania do pracy w DPS? W ilu przypadkach Wojewoda 
nałożył karę na osoby które nie wykonały decyzji o skierowaniu do pracy i jaka była wysokość tych 
kar?

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przygotował 18 
decyzji o skierowaniu do pracy w domach pomocy społecznej (1 decyzja o skierowaniu do DPS 
w Niedabylu oraz 17 decyzji o skierowaniu do DPS w Tomczycach). Od wyżej wymienionych decyzji 
o skierowaniu do pracy odwołało się 16 osób. Decyzję o karze finansowej otrzymało 5 osób. Kara 
finansowa u 5 ww. osób została nałożona w wysokości 5 000 zł. 

Zgodnie ze stanem na dzień 20.04.2020 r., Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie kierował pielęgniarki do pracy w Domu Pomocy Społecznej 
w Niadabylu, mieszczącym się pod adresem Niedabyl 36A, 26-804 Stromiec, w okresie od 
30.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Wydział Zdrowia wydał 7 decyzji w sprawie oddelegowania do DPS 
Niedabyl. Żadna z oddelegowanych osób nie podjęła tam pracy. Od decyzji odwołały się 2 osoby.  
Wydział Zdrowia nie nałożył kar finansowych na osoby, które nie wykonały decyzji.
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Ad.2. W przypadku ilu decyzji o skierowaniu do pracy wydanych w ww. trybie-doręczono je 
za pośrednictwem organu Policji lub Wojska? Jakie było uzasadnienie dla wykorzystania 
funkcjonariuszy Policji lub żołnierzy Wojska do ww. czynności? Czy i w ilu przypadkach Wojewoda 
skorzystał z innej formy doręczenia decyzji, w tym w ilu przypadkach skorzystał z doręczenia przez 
funkcjonariuszy Policji lub żołnierzy Wojska dopiero po bezskutecznej próbie doręczenia w inny 
sposób? W jaki sposób dane osobowe osób kierowanych do pracy na podstawie ww. decyzji były 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w związku z przyjętą formą doręczeń przez organy 
Policji lub Wojska? W szczególności – jaka była podstawa ich przetwarzania pomiędzy Urzędem 
Wojewody, a Policją i Wojskiem?

Wszystkie decyzje wydane przez Wydział Zdrowia i Wydział Polityki Społecznej w sprawie 
oddelegowania do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, doręczane były przez 
funkcjonariuszy policji z uwagi na konieczność szybkiego przekazania informacji o skierowaniu 
do pracy.

Ad.3. Czy Wojewoda, w związku z ww. decyzjami kierującymi do pracy – poniósł i w jakiej 
dotychczas wysokości koszty związane z: a) wynagrodzeniem pracowników skierowanych do pracy; 
b) zwrotem kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników skierowanych do 
pracy?

Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do  dnia 20 
maja 2020 r. nie otrzymał z Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Zdrowia zlecenia płatności        
na pokrycie kosztów wynagrodzenia, przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia w związku 
z decyzjami kierującymi do pracy w domach pomocy społecznej. W związku z powyższym 
Wojewoda Mazowiecki  do dnia 20 maja 2020 r. nie poniósł kosztów.

Z poważaniem
z up. Wojewody Mazowieckiego

Anna Pankowska-Gałaj
Dyrektor

Biura Kadr i Organizacji
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