Lublin, dnia 16.09.2021 r.

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
Szanowny Pan
Piotr Pietura
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach
ul. Al. Królewska 19
24-100 Puławy
psse.pulawy@pis.gov.pl
Szanowny Panie Inspektorze,
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.), proszę o złożenie
wyjaśnień, odnośnie pisma z dnia 14.09.2021 r., jakie wystosował Pan do dyrektorów szkół,
przedszkoli i żłobków w Powiecie Puławskim.
W piśmie tym wezwał Pan dyrektorów wszystkich placówek opiekuńczych i oświatowo –
wychowawczych do zebrania danych dotyczących szczepień uczniów, nauczycieli
i pracowników placówek wraz ze szczegółowymi danymi na temat nazwy oraz serii preparatu,
którym zaszczepiły się poszczególne osoby oraz dat ich zaszczepienia.
Proszę wskazać, konkretną podstawę prawną, na podstawie której żąda Pan od
dyrektorów puławskich placówek zebrania danych, które są objęte ścisłą tajemnicą,
a które nie mogą być ujawniane bez wyraźnej i nieprzymuszonej zgody osób, których te
dane dotyczą?
Podkreślam, że zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, organy
administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Na podstawie tego przepisu
nie można kompetencji organów interpretować w sposób rozszerzający. Co za tym idzie, żądać
danych wrażliwych można tylko na podstawie konkretnego przepisu, który zezwalałby
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na pozyskiwanie danych medycznych
bez zgody obywateli.
Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, wszelkie dane medyczne (poza badaniami wstępnymi i okresowymi) są objęte
tajemnicą lekarską. Rozdział 4 niniejszej ustawy jasno określa, że ujawnienie wszelkich
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informacji medycznych, może odbywać się jedynie za wyraźną zgodą pacjenta.
Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną
kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przepis ten stanowi, że
zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
Zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, świadoma, konkretna –
wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie.
Stosując żądanie wobec dyrektorów, jako pracodawców, aby ujawnili dane objęte tajemnicą,
zmusza Pan ich do łamania przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z którymi informacje
o szczepieniu są objęte tajemnicą lekarską. Art. 221 § 1 Kodeksu pracy zawiera zamknięty
katalog danych, jakie pracodawca ma prawo pozyskiwać od pracowników. Nie ma w nim
informacji na temat przebytych szczepień. Pracodawca nie ma prawa żądać od pracowników
danych, o które Pan wnosi.
Jeżeli stosuje Pan nacisk na dyrektorów placówek, zmuszając ich do niezgodnego
z prawem pozyskiwania danych poufnych od dzieci, ich rodziców, nauczycieli
i pozostałych pracowników placówek, to proszę mieć na uwadze, że zgodnie z art. 231 § 1
Kodeksu karnego, funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub
niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zmuszając dyrektorów do popełnienia przestępstwa, spełnia Pan dyspozycje z art. 18 kk § 1
i 2, zgodnie z którym odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony
sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu
zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca
jej wykonanie takiego czynu. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba
dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Takimi działaniami naraża Pan nie tylko siebie na odpowiedzialność karną, ale również organ
administracji publicznej na odpowiedzialność cywilną. Osoby, wobec których próbuje się
pozyskać dane objęte tajemnicą lekarską, będą miały prawo do odszkodowania z tytułu
naruszenia dóbr osobistych.
Zastosowanie tutaj ma również art. 107 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych w brzmieniu:
1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich
przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
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pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.
Zwracam również uwagę na informację jaka widnieje na stronie Ministerstwa Zdrowia
pt. „Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat”. Zachęcam do zapoznania
się z jej treścią, w celu uświadomienia sobie, czym jest prawo do tajemnicy i ochrony życia
prywatnego. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że informacje dotyczące stanu zdrowia,
rozpoznania i przebiegu leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego
muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym.
Nie powinienem przypominać Panu, jako Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, szczepienie przeciw covid-19
nie jest obowiązkowe. Dane medyczne, w tym też informacje na temat wykonanych procedur
medycznych stanowią dane prywatne poszczególnych osób, a ich naruszenie skutkuje
odpowiedzialnością prawną.
Niniejszym pismem żądam wycofania przedmiotowego pisma z dnia 14.09.2021 r. jako
oczywistej omyłki do jutra tj. 17.09.2021 r. W przeciwnym razie Pana działania uznam za
świadome i uporczywe naruszenie praw obywateli RP. Podejmę wtedy niezbędne kroki prawne,
w tym przeprowadzenie niezapowiedzianej kontroli poselskiej i zawiadomienie wszelkich
właściwych organów, celem ukrócenia bezprawnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ponadto zapewnię wszelką możliwą pomoc prawną dyrektorom placówek, nauczycielom
i pracownikom, a także rodzicom dzieci uczęszczających do tych placówek, w celu ochrony
przysługujących im praw.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, bardzo proszę
o przesłanie odpowiedzi w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku
Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP
/podpisano elektronicznie/
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