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Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim jako nauczyciela ale również moich 

kolegów i koleżanek pracowników oświaty oraz pracowników administracji oświaty o bezzwłoczne 

skierowanie pisma do Premiera Rządu RP p. Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej 

p. Dariusza Piątkowskiego oraz Ministra Zdrowia p. Łukasza Szumowskiego z prośbą 

o natychmiastowe przekazanie naszemu samorządowi testów wykrywających COVID 19 lub 

0 skierowanie pieniędzy celowych z budżetu Państwa lub wyżej wymienionych ministerstw na zakup 

przez nasz samorząd testów wykrywających koronawirusa. Poddani testom zostaliby nauczyciele 

1 pracownicy administracyjni oświaty zatrudnieni w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie 

naszego miasta. 

Jak wiemy, od 25 maja szkoły będą prowadzić zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla 

uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Wcześniej takie zajęcia zostały wprowadzone do żłobków 

i przedszkoli. W tej sytuacji środowisko nauczycielskie na ogromne obawy dotyczące możliwości 

zarażenia się zarówno przez nich samych ale też i zarażenia uczniów koronawirusem. Stwierdzone 

jest, że dzieci w dużej większości przechodzą wirus COVID 19 w sposób bezobjawowy, co tylko 

potęguje obawy nauczycieli ale też i rodziców dzieci o możliwość bezwiednego zarażania się. To nie 

tylko jest obawa o własne życie i zdrowie ale przede wszystkim obawa o Zdowie uczniów ich rodziny 

i naszych najbliższych. Słyszymy wszyscy w środkach przekazu , że przeprowadzane są testy dla 

górników i ich rodzin na Śląsku czego oczywiście nie neguję ale uważam, że również i nauczyciele dla 

bezpieczeństwa swojego uczniów ich i naszych rodzin powinni zostać poddani takim badaniom. 

Dlatego też, proszę o podjęcie działań jak wyżej za które, z góry dziękuję. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18 maja 2020 roku dotyczącej prośby 
„o bezzwłoczne skierowanie pisma do Premiera Rządu RP p. Mateusza Morawieckiego, Ministra 
Edukacji Narodowej p. Dariusza Piontkowskiego oraz Ministra Zdrowia p. Łukasza Szumowskiego 
z prośbą o natychmiastowe przekazanie naszemu samorządowi testów wykrywających COVID 19 lub 
skierowanie pieniędzy celowych z budżetu Państwa lub wyżej wymienionych ministerstw na zakup przez 
nasz samorząd testów wykrywających koronawirusa. Poddani testom zostaliby nauczyciele, 
pracownicy administracyjni oświaty zatrudnieni w szkołach, przedszkolach i żłobkach na terenie 
naszego miasta" informuję, iż zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) podstawę do 
przetwarzania danych o stanie zdrowia reguluje specustawa antycovidowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 
ze zm.) art. 17 upoważnia Głównego Inspektora Sanitarnego do wydania decyzji nakładających na 
pracodawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. 
Pracodawca może więc przeprowadzać testy i zapoznawać się z ich wynikami, jeśli otrzyma decyzję 
Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. 

Pracodawca może zatem zlecać zatrudnionemu badanie na koranawirusa i zapoznawać się 
z jego wynikami, jeśli taką decyzję w jego przypadku wyda Główny Inspektor Sanitarny. Z wyjaśnień 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wynika, iż sama zgoda pracownika na przetestowanie nie 
jest wystarczającą podstawą. Barierą są w tym przypadku nie tylko przepisy o ochronie danych 
osobowych, lecz także kodeks pracy. Bez decyzji GIS pracodawca może finansować badania 
zatrudnionym, którzy chcą się im poddać, ale nie ma prawa zapoznać się z ich wynikami, nawet 
w sytuacji jeśli zgodę wyrazi się na to pracownik 

W swoich wyjaśnieniach UODO przypomniał, że informacje o stanie zdrowia należą do danych, 
które są objęte szczególną ochroną (art. 9 ust. 1 RODO). Można je przetwarzać za zgodą osoby, której 
dotyczą, ale nie w sferze zatrudnienia. W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zgierza oraz 
dyrektorzy placówek oświatowych, nie posiadają uprawnień do zlecania wykonywania badań 
podległych im pracowników w kierunku pozyskania informacji dotyczących COVID 19. 

W zaistnieniu sytuacji wydania przez GIS lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego pracodawcom funkcjonującym na terenie Gminy Miasto Zgierz decyzje nakładające 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych i współdziałania 
z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi organami administracji publicznej, Prezydent 
Miasta Zgierza deklaruje udzielenie wszelkiego niezbędnego wsparcia organizacyjnego i logistycznego. 
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