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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 28.01.2022 r. 

  

Szanowny Pan 

Jarosław Karbowski 

Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Bolesławcu 

Aleja Tysiąclecia 30 

59-700 Bolesławiec 

sekretariat@szpitalpsychiatryczny.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 związku z Zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Dyrektora Wojewódzkiego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w sprawie wprowadzenia 

obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.  

 

Przepisami Zarządzenia wprowadzono obowiązek szczepień ochronnych przeciwko covid-19, 

których efektem będzie posiadanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Zgodnie 

z § 4 Zarządzenia, weryfikacji posiadania certyfikatu dokonywać będzie z dniem 1 marca 2022 

r. Pani Monika Olszowy pielęgniarka epidemiologiczna.  

 

Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, na podstawie której Pan jako 

pracodawca ma prawo do pozyskiwania od pracowników informacji o szczepieniu 

przeciw covid-19, przebytej chorobie lub przeciwskazaniach do szczepienia. 

 

Ponadto, w przepisach § 5 Zarządzenia wskazano, że w zakresie postanowień nie 

uregulowanych zarządzeniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu pracy. Proszę 

o wskazanie konkretnych przepisów.   

 

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

pracowników, którzy nie przedłożą pielęgniarce epidemiologicznej dokumentów 

poświadczających obowiązki, o których mowa w Zarządzeniu? 
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/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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