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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 17.12.2021 r. 

  

 

Szanowna Pani 

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 13/15 

85-067 Bydgoszcz 

prorektor-Kornatowska@cm.umk.pl 

 

 

 

Szanowna Pani Prorektor, 

 

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), bardzo proszę 

o wyjaśnienia w następującej sprawie.  

 

Otrzymałem informacje na temat komunikatu jaki został wysłany do studentów, dotyczący 

realizacji zajęć klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1. W treści zawarto informacje 

o konieczności wykonywania wymazów w kierunku covid-19 podczas realizacji zajęć przy 

łóżkach chorych, ale wymóg wykonania wymazów nie dotyczy w przypadku: „osób 

zaszczepionych co najmniej dwoma dawkami szczepionki przeciwko Covid-19, ozdrowieńców 

(do 3 miesięcy po zakończeniu izolacji).  

 

W związku z treścią komunikatu, bardzo proszę o przedstawienie zasad realizacji zajęć 

praktycznych w placówkach medycznych, wprowadzonych przez Uczelnię. Proszę również 

o informacje w jaki sposób studenci, którzy nie chcą ujawniać informacji o szczepieniu lub 

przebytej chorobie, realizują zajęcia praktyczne w placówkach medycznych, szczególnie 

w przypadkach odmowy wykonania wymazów? 

 

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.  
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Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

/podpisano elektronicznie/ 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rektor@umk.pl 
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