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Szanowna Pani 

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska 

Dyrektor 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 

im. św. Jana z Dukli 

ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7 

20-090 Lublin 
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Szanowna Pani Dyrektor,  

 

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 poniższej sprawie.  

 

Otrzymałem zgłoszenie, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 

2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, pracownicy Szpitala są zobowiązani do przedstawienia informacji 

o przebytym szczepieniu przeciw covid-19.  

 

W świetle podjętych przeze mnie interwencji w innych placówkach, w których dyrektorzy 

uzależnili świadczenie pracy od faktu zaszczepienia oraz zażądali od pracowników ujawnienia 

informacji objętych tajemnicą, chciałbym zweryfikować, czy zgłoszenia dotyczące 

zarządzanego przez Panią Szpitala, jakie do mnie dotarły są prawdziwe. Czy prawdą jest, że na 

Pani polecenie ma zostać sporządzona lista osób zaszczepionych i niezaszczepionych? Jeżeli 

tak, to w jakim celu? 

 

Z uwagi na to, że pracodawcy nie zostali uposażeni w narzędzia prawne, zezwalające im na 

pozyskiwanie od pracowników informacji objętych tajemnicą, innych niż wymienione w art. 

221 § 1 Kodeksu pracy, w tym przypadku informacji o przebytym szczepieniu, zaświadczeń 

o przeciwskazaniach do szczepienia lub przebytej chorobie, chcąc zachować pełen 

obiektywizm, chciałbym poznać stanowisko Pani Dyrektor w tej sprawie.  
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Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

/podpisano elektronicznie/ 

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 
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