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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 14.01.2022 r. 

  

Szanowny Pan 

mgr Adam Chodziński 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Białej Podlaskiej 

ul. Terebelska 57-65 

21-500 Biała Podlaska 

sekretariat@szpitalbp.pl 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

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 poniższej sprawie.  

 

Wpłynęły do mnie liczne wnioski od obywateli z prośbą o podjęcie interwencji poselskiej, 

w sprawie Komunikatu Dyrektora Nr 1/2022 jaki skierował Pan do pracowników szpitala, 

którym Pan zarządza.  

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 

2398), w przedmiotowym komunikacie poinformował Pan wszystkich podległych Panu 

pracowników o obowiązku przyjęcia szczepienia przeciw covid-19. Ponadto wskazał Pan 

następująco: „Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz 

bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych, każdy pracownik (oraz inne osoby 

wykonujące czynności zawodowe bez względu na podstawę prawną) Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Białej Podlaskiej od dnia 1 marca 2022 r. przed przystąpieniem do pracy 

będzie miał obowiązek przedstawienia WSzS w Białej Podlaskiej unijnego cyfrowego 

zaświadczenia COVID.   

 

Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, która wprost nakłada na pracowników 

obowiązek okazania pracodawcy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, przed 

przystąpieniem do pracy.  
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Jakub Kulesza 

Poseł na Sejm RP 

/podpisano elektronicznie/ 

Pozostaję w przekonaniu, że aktualnie obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy prawa do 

pozyskiwania informacji o szczepieniu przeciw covid-19 bez zgody pracownika. Przepisy nie 

dają też prawa do zmian w warunkach zatrudnienia lub wynagradzania z powodu 

niezaszczepienia lub odmowy poinformowania pracodawcy o zaszczepieniu. Jeżeli Pan 

Dyrektor stwierdzi, że się mylę, to bardzo proszę o wskazanie tych przepisów.  

 

Proszę również o informacje, jakie działania planuje Pan podjąć w stosunku do 

pracowników, którzy nie zdecydują się na ujawnienie informacji o przebytym 

szczepieniu? 

 

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:  

1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, 

kancelaria@lublin.pip.gov.pl 

2. Rzecznik Praw Obywatelskich, biurorzecznika@brpo.gov.pl 

3. Urząd Ochrony Danych Osobowych, kancelaria@uodo.gov.pl 
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