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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 sprawie poszczególnych przepisów Zarządzenia nr 56/2021 Dyrektora Regionalnego 

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu z dnia 22.07.2021 r. 

w sprawie utrzymania reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiczna w kraju.  

 

Zgodnie z § 4 pkt. 2 zobowiązano ordynatorów/koordynatorów oddziałów, zakładów poradni 

pracowni oraz pielęgniarki (pielęgniarzy), położne, oddziałowe, kierowników wszystkich 

jednostek Szpitala do zebrania danych dotyczących osób zaszczepionych w swoich 

placówkach.  

 

Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, z której wprost wynika, że Pan jako 

pracodawca, w  dodatku za pośrednictwem personelu, ma prawo do pozyskiwania 

informacji o przebytym szczepieniu od swoich pracowników, bez ich wyraźnej zgody 

i jednostronnej woli.  

 

Pragnę zwrócić uwagę, że angażując personel do pozyskiwania, przetwarzania oraz 

przechowywania danych wrażliwych, należy rozważyć, czy pozyskiwanie tych danych jest 

zgodne z przepisami art. 9 ust. 1 RODO. Podkreślam, że informacje o zaszczepieniu są danymi 

dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przepis ten stanowi, że zabrania się przetwarzania danych 

osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania 
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/podpisano elektronicznie/ 

religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania 

danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.  

 

Zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, świadoma, 

konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania 

w każdym czasie. Stosując nakaz wobec pracowników, aby ujawnili dane objęte tajemnicą, 

zmusza Pan ich do okazania tych danych, co nie ma nic wspólnego z dobrowolnością. W tym 

miejscu proszę o dokładne informacje, w jaki sposób dane te są pozyskiwane, 

przetwarzane i przechowywane? Proszę wykazać, że osoby, które te dane pozyskują 

i przetwarzają, na Pana polecenie, są do tego uprawnione.  

 

Zgodnie z pkt 3 Zarządzenia, Zespół ds. zapobiegania zakażeniom szpitalnym został 

zobowiązany do wykonywania planowych i okresowych kontroli w zakresie opisanym 

w Zarządzeniu. Proszę o wskazanie czego dokładnie dotyczą kontrole i w jaki sposób 

przebiegają.  

 

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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