
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
r

w Świdniku
ul. Bolesława Leśmiana 4; 21-040 Świdnik

REGON 431010878
tel. (81) 751 42 15 

www.spzozswidnik.pl

NIP 712-24-83-842
fax (81) 751 27 49

sekretariat@spzozswidnik.pl

Bank Pekao S.A. Nr rachunku bankowego: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Świdnik, dnia 23 marca 2022 r.

Pan
Jakub Kulesza 
Poseł na Sejm RP
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 31 lok. 204

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2022 r., które do SP ZOZ wpłynęło w dniu 18 
marca 2022 r. Dyrekcja SP ZOZ w Świdniku wyjaśnia co następuje:

Ad. 1
Weryfikacja o zaszczepieniu pracownika zatrudnionego w SP ZOZ w Świdniku dokonywana jest 
na podstawie dobrowolnie złożonego przez pracownika oświadczenia, o posiadaniu unijnego 
cyfrowego zaświadczenia COVID w związku z zaszczepieniem przeciwko chorobie COVID-19 
lub upłynięciem nie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do dnia złożenia oświadczenia, lub posiadaniu 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przeci wskazani a do szczepienia przeciwko COVID- 
19.

Ad. 2
Do przetwarzania danych osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w SP ZOZ w 
Świdniku upoważnieni są pracownicy Sekcji Kadrowo-Płacowej, a kierownicy poszczególnych 
komórek organizacyjnych SP ZOZ w zakresie danych osobowych podległych im pracowników.

Ad. 3
Dane dotyczące szczepienia ujawniło 250 osób zatrudnionych w SP ZOZ w Świdniku (w ramach 
umowy o pracę i w ramach umowy cywilnoprawnej), z czego:

159 osób oświadczyło, że posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w związku z 
poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19,

71 osób oświadczyło, ż e posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w związku z 
poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 oraz upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do dnia 
złożenia oświadczenia,

-19 osób oświadczyło, że upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do dnia złożenia oświadczenia.

- 1 osoba przedstawiła zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeciwskazania do szczepienia 
przeciwko COYID-19.
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Ad. 4
Powyższych informacji nie ujawniło 206 osób zatrudnionych w SP ZOZ.

Ad. 5
Dotychczasowe akty prawne nie stanowią jednoznacznej podstawy do wyciągania konsekwencji 
służbowych wobec pracowników, którzy nie ujawnią danych o poddaniu się szczepieniu 
przeciwko COVID-19 a samo rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. nic nie 
mówi o ewentualnych sankcjach zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy za brak tych 
szczepień. Wobec powyższego do czasu otrzymania przez pracodawcę instrumentów prawnych 
pozwalających weryfikować prawdziwość danych złożonych w oświadczeniach oraz stosować 
sankcje za brak szczepień, SP ZOZ w Świdniku nie będzie podejmował żadnych działań wobec 
pracowników, którzy niż złożyli przedmiotowych oświadczeń. Pracodawca będzie się starał 
apelować do pracowników o poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19.
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