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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 31.12.2021 r. 

  

Szanowny Pan 

Artur Wasil 

Prezes Zarządu 

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna 

Bogdanka 

21-013 Puchaczów 

bogdanka@lw.com.pl 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

pismem z dnia 29.11.2021 r. Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, zostałem 

poinformowany o zakwestionowaniu Zarządzenia nr 38/2021 z dnia 15.10.2021 r., które jest 

również przedmiotem mojej interwencji poselskiej.  

 

Ponadto, w czasie prowadzenia kontroli przez Okręgowego Inspektora Pracy, otrzymałem 

udowodnione informacje, że na jednej z tablic informacyjnych umieszczono komunikat 

o następującej treści: „Zgodnie z zarządzeniem Prezesa zarządu: Osoby niezaszczepione nie 

mogą pracować z osobami zaszczepionymi na stanowisku pracy bez maski ochronnej. Nakaz 

będzie egzekwowany”.  

 

W świetle powyższego proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Na podstawie jakiego zarządzenia wystosowano przedmiotowy komunikat? 

2. W jaki sposób Spółka jako pracodawca pozyskała informacje o tym, którzy pracownicy 

są zaszczepieni, a którzy nie, skoro informacje te objęte są tajemnicą, a pracownicy nie 

mają prawnego obowiązku informowania pracodawcy o zaszczepieniu przeciw covid-

19? 

3.  Czy treść komunikatu stanowi, że osoby zaszczepione nie mają obowiązku pracy 

w maseczce? 

4. Jeżeli tak, to w jaki sposób Spółka jako pracodawca chroni dane o szczepieniu 

pracowników, przed ich nieujawnieniem, skoro brak maski identyfikuje osoby 

zaszczepione? 

5. W jaki sposób nakaz noszenia maski przez osoby niezaszczepione jest egzekwowany? 
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Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

/podpisano elektronicznie/ 

Biorąc pod uwagę treść komunikatu oraz wynik kontroli Okręgowego Inspektora Pracy 

w Lublinie, proszę o przesłanie kopii wystąpienia pokontrolnego inspektora pracy, które zostało 

skierowane do Spółki. Proszę również o informacje, czy w związku z zakwestionowaniem 

Zarządzenia, Spółka podjęła odpowiednie kroki, jeżeli tak to proszę o ich wskazanie.  

 

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. Odpowiedź proszę 

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

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

       

 

 

          

Do wiadomości: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, kancelaria@lublin.pip.gov.pl 
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