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Szanowny Pan 

Piotr Lech 

Burmistrz Gminy Milicz 

ul. Trzebnicka 2 

56-300 Milicz 

info@milicz.pl 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

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 wyjaśnienia 

w sprawie konkursu dla klas z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia przeciw COVID-19. 

 

Ogłoszenie konkursu spotkało się z ogromnym oburzeniem społecznym. Obywatele zgłosili 

mi, że na portalu społecznościowym, na profilu gminy o nazwie „Gmina Milicz w powiecie 

milickim”, pojawił się komunikat, w którym Gmina Milicz ogłasza konkurs dla klas 

gimnazjalnych szkół i jednostek oświatowych z nagrodą Burmistrza Gminy Milicz dla klasy 

z najwyższym wskaźnikiem zaszczepienia przeciw COVID-19, w swojej szkole/placówce. 

Konkurs potrwa do 28 lutego 2022 r. Pod treścią informującą o konkursie zostały wspomniane 

następujące profile placówek: 

1. Przedszkole Samorządowe w Miliczu, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu,  

3. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie,  

4. Szkoła Podstawowa w Dunkowej, 

5. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,  

6. Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, 

7. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu,  

9. Szkoła Podstawowa w Czatkowicach.  

 

Zatem można wnioskować, że wymienione we wpisie placówki są podmiotami, które mogą 

wziąć udział w konkursie. 

 

Aby określić „najwyższy wskaźnik zaszczepienia” dzieci, należy uprzednio pozyskać 
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informacje o przebytym szczepieniu przeciw covid-19 od rodziców tych dzieci. Nie chcę nawet 

rozważać, że mogłoby dojść do próby wyłudzenia informacji od samych dzieci, gdyż jest to 

kwestia nie tyle niosąca za sobą sankcje karne, ale tak karygodna i skandaliczna, w świetle 

przyjętych przez społeczeństwo zasad moralnych i etycznych, że nie powinno się temu 

poświęcać ani jednego zdania.  

 

Powracając do kluczowej kwestii pozyskiwania danych o zaszczepieniu uczniów, interesuje 

mnie, na jakiej podstawie prawnej Pan Burmistrz zakłada, że dyrektorzy lub nauczyciele 

poszczególnych placówek mają prawo pozyskiwać dane o szczepieniu, będące danymi 

wrażliwymi, objętymi ścisłą tajemnicą?  

 

Dane te nie mogą być pozyskiwane bez wyraźnej i nieprzymuszonej zgody osób, których te 

dane dotyczą. Przy czym zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, 

świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do 

odwołania w każdym czasie. To oznacza, że w przypadku stosowania zachęt tj. uzależniania 

ujawnienia informacji od jakiś czynników (w tym wypadku zachęcanie nagrodą) nie można 

mówić o dobrowolności czy jednoznacznym okazaniu woli.  

 

Skoro dyrekcja ma ustalić wskaźnik zaszczepienia to wiadomo, że dane o szczepieniu będą 

zbierane, zapewne przez poszczególnych nauczycieli. Należy zatem wziąć pod uwagę, 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.  

 

Czyn nakłaniania dyrektorów czy nauczycieli do pozyskiwania danych, spełnia 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. 

 

Proszę mieć na uwadze, że osoby, wobec których próbuje się pozyskać dane objęte tajemnicą 

lekarską, będą miały prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych. 

 

Dodatkowo zastosowanie tutaj ma 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 

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 
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/podpisano elektronicznie/ 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności 

lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3. 

 

W związku z powyższym, proszę o następujące informacje: 

1. Czy są placówki, które zadeklarowały udział w konkursie? Jeżeli tak to które? 

2. Czy są placówki, które już przedstawiły wskaźnik zaszczepienia w poszczególnych 

klasach? Jeżeli tak to które? 

 

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 dyrektorów poszczególnych podmiotów: 

1. Przedszkole Samorządowe w Miliczu, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu,  

3. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie,  

4. Szkoła Podstawowa w Dunkowej, 

5. Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,  

6. Szkoła Podstawowa we Wróblińcu, 

7. Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu,  

9. Szkoła Podstawowa w Czatkowicach.  
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