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85-012 Bydgoszcz 
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Znak sprawy: BG-OSE.081.590.2021 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

działając na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799 z późn. zm), zwracam się z prośbą 

o wszczęcie kontroli w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

 

Na wniosek pracowników Spółki, podjąłem interwencję poselską, w związku z przymuszaniem 

pracowników do szczepień przeciw covid-19. O fakcie tym stanowi Zarządzenie nr 12/2021 

Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie przeciwdziałania narażeniu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.  

 

W mojej ocenie, niektóre zapisy Zarządzenia wykraczają poza uprawnienia Spółki jako 

pracodawcy. Zgodnie z § 1 Zarządzenia zobowiązano wszystkich pracowników 

kwalifikujących się do szczepienia do niezwłocznego poddania się zalecanym szczepieniom 

ochronnym. Nie znajduję przepisów, które nadają pracodawcy prawo do zobowiązania 

pracowników do dobrowolnego szczepienia przeciw covid-19. Z informacji uzyskanych od 

pracowników wynika, że Zarządzenie nadal obowiązuje.  

 

W świetle tych okoliczności, proszę o przeprowadzenie kontroli oraz poinformowanie mnie 

o wynikach jej zakończenia. W szczególności proszę o zajęcie stanowiska w kwestii 

wprowadzenia zapisów Zarządzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę 
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/podpisano elektronicznie/ 

o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Odpowiedź proszę 

kierować na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce.  

 

 

Z wyrazami szacunku 
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