
  

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP. Biuro Poselskie: Al. Kraśnicka 31 lok. 204   

20-718 Lublin, tel. +48 536 163 626, e-mail: biuro@kulesza.pl 

 

 

   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 10.03.2022 r. 

  

Szanowna Pani 

mgr Teresa Bogacka 

Kanclerz 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie 

ul. Projektowa 4 

20-209 Lublin 

kancelaria@wsei.lublin.pl 

 

 

 

Szanowna Pani Kanclerz, 

 

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.  

 

Otrzymałem informacje o wydaniu Zarządzenia Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie nr 3/2021/2022 z dnia 14.10.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 

Rektora i Kanclerza Nr 31/2020/2021 z dnia 07.09.2021 roku w sprawie określenia zasad 

bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czasie pandemii Covid-

19 oraz organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022.  

 

Zarządzeniem zmieniającym wprowadzono zapis zobowiązujący pracowników akademickich, 

nieposiadających Unijnego Certyfikatu COVID-19, do dostarczenia imiennych, negatywnych 

wyników testu SARS-CoV-2 w okresach co 7 dni.  

 

W Zarządzeniu zmienionym nr 31/2020/2021 zobowiązano wszystkich studentów do 

zaszczepienia oraz wskazano, że brak Unijnego Certyfikatu COVID uniemożliwi udział 

w  zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych wynikających z programu studiów, a tym 

samym ukończeniu studiów (§ 4 pkt. 2).  

 

Proszę o informacje, czy powyższe przepisy Zarządzenia nadal obowiązują, a jeżeli tak to 

proszę o odpowiedź na poniższe pytania: 
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/podpisano elektronicznie/ 

1. Ilu pracowników okazuje negatywne wyniki testu co 7 dni? Kto pozyskuje i przetwarza 

od pracowników te informacje? 

2. Jeżeli pracownicy mieli pozytywne wyniki testu to jakie działania zostały wystosowane 

wobec tych pracowników? 

3. Ilu studentów okazało zaświadczenie o szczepieniu? W jaki sposób dane te są 

przetwarzane i przez kogo? 

4. W przypadku studentów, którzy nie ujawnili informacji o szczepieniu, ilu studentów 

zostało niedopuszczonych do zajęć praktycznych i ilu studentów jest zagrożonych 

skreśleniem z listy lub zostało już skreślonych? 

         

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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