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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 28.01.2022 r. 

  

Szanowny Pan 

Ryszard Śmiech 

Dyrektor 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  

w Lublinie 

ul. prof. Antoniego Gębali 6 

20-093 Lublin 

sekretariat@uszd.lublin.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), bardzo proszę 

o wyjaśnienia w poniższej sprawie.  

 

Pismem z dnia 20.01.2022 r. wystosowanego do pracowników, przekazał Pan oświadczenie 

w sprawie szczepień z prośbą o jego wypełnienie. Oświadczenie ma być przedłożone przez 

pracowników w Sekcji Kadr w terminie do 11 lutego 2022 r.  

 

W dokumencie tym, pracownik ma oświadczyć, że do dnia 1 marca 2022 r. przedłoży ważne 

unijne cyfrowe zaświadczenie COVID, potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub zaświadczenie 

od lekarza specjalisty o przeciwskazaniach do szczepienia. Pracownicy mają również do 

wyboru oświadczyć, że nie przedłożą żadnego z dokumentów opisanych powyżej. Proszę 

o wskazanie, jakie przepisy zobowiązują pracownika do złożenia niniejszego 

oświadczenia?  

 

Pragnę zauważyć, że na chwilę obecną, pracodawcy nie mają narzędzi prawnych do 

pozyskiwania od swoich pracowników informacji o przebytym szczepieniu lub innych, które 

nie zostały zawarte w katalogu danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy.  

 

Proszę mieć na uwadze, że angażując w pozyskiwanie wrażliwych danych swój personel, 

zapewne kierowników/przełożonych poszczególnych pracowników, angażuje Pan inne osoby 

do pozyskiwania tych danych, do których pozyskiwania powinni być upoważnieni, na mocy 

ustawy. 
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/podpisano elektronicznie/ 

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

pracowników, którzy nie zdecydują się na złożenie oświadczenia lub oświadczą, że nie 

przedłożą żadnego z wymaganych dokumentów? 

 

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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