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W odpowiedzi na pismo Pana Posła z dnia 14.01.2022 roku, które 
wpłynęło do szpitala 17.01.2022 roku, informuję pana Posła, że do mnie 

Kierownika Podmiotu wykonującego działalność leczniczą jak też 

do pozostałych członków dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej nie wpłynęły żadne wnioski ani 

uwagi dotyczące mojego komunikatu „Komunikat Dyrektora nr 1/2022” 

z dnia 13.01.2022 roku, w którym poinformowałem pracowników fax 83 414 72 20

o obowiązku szczepienia przeciwko COYID-19.

Informuję Pana Posła, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

w Białej Podlaskiej istnieje kilka form komunikacji dyrektora szpitala 
z pracownikami jednostki. Te sposoby komunikacji są następujące: 

komunikat dyrektora, poczta mailowa, intranet, pisma obiegowe, 

oraz zarządzenia dyrektora szpitala. Komunikaty dyrektora są formą 

komunikacji zawierającej przekaz informacyjny. Komunikaty dyrektora 

przekazywane są pracownikom szpitala w przypadku składania życzeń 
okolicznościowych, informowania o dodatkowych wynagrodzeniach 
np. premiach z zysku lub wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych itp. Inną formą komunikacji z pracownikami podmiotu 

http://www.szpitalbp.pl
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wykonującego działalność leczniczą jest zarządzenie dyrektora, którego 

postanowienia mają charakter wewnętrznych aktów prawnych.

Każdy pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Białej Podlaskiej ma obowiązek realizować zadania wynikające 

z zarządzeń dyrektora. Komunikat dyrektora nr 1/2022 z dnia 13.01.2022 

roku zawierał informację o obowiązku poddania się szczepieniu 

ochronnemu przeciwko COVID-19 (Komunikat Dyrektora w załączeniu). 

Komunikat powyższy ma za zadanie poinformowanie pracowników 

o zamiarze podjęcia takiej decyzji.

Informuję Pana Posła, ze komunikat dyrektora nr 1/2022 został przeze 

mnie wydany w oparciu o poselski projekt ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 z dnia 14.12.2021 roku. Art. 7 

projektu ustawy brzmi: „Kierownik podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COV1D-19 

na jego pracowników oraz osoby pozostające w stosunku cywilno-prawnym 

z tym podmiotem, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie 

ich stanu zdrowia.". Informuję Pana Posła, że w trosce o pacjentów 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 

oraz w trosce o jego pracowników, zamierzam taki obowiązek nałożyć 

po wejściu w życie przepisów; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

22.12.2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii poz. 2398; ustawy 

z dnia 08.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Informuję Pana Posła, że w stosunku do pracowników, którzy nie 
zdecydują się na ujawnienie informacji o przebytym szczepieniu, planuję 
podjąć działania określone w przepisach tego projektu ustawy.
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