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Pan Stanislaw Tomasz Bortkiewicz - Dyrektor BSK
Pani Malgorzata Wczesniak - Dyrektor BZKL
Peinomocnik Zarz^du ds. wspolpracy
z organizacjami zwi^zkowymi dzialaj^cymi w TV? S.A.
i Rad^ Pracownikow TVP S.A.
Pani Malgorzata B^czyk - Dyrektor OA
Pan Stanistaw Smigiel - Zast^pca Dyrektora ds. Bezpieczenstwa BSK
Peinomocnik Ochrony
Pan Grzegorz Mecha - Zast^pca Dyrektora OA

Szano\Nv\\
w odpowiedzi na pismo L.dz. THK-0750-80/2021/422 z dnia 25.01.2021r.,
informujemy, ze podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczqce Rozporz^dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 11.12.2020 r, zmieniaj^ce Rozporz^dzenie Ministra Zdrowia z dnia
22.04.2005r., gdyz juz w nagiowku tego Rozporz^dzenia jest informacja „w sprawie
szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz...". Ponadto
§1 Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 21.12.2020 r. stanowi: "Ustala siq, ze obszarem, na
ktdrym wystqpil stan epidemii wywolany zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej'\
W z w i ^ k u z powyzszym w Spolce tez wyst^puje nowe zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikow. W tej sytuacji na mocy art.207' §1 pkt 1) Kp pracodawca jest zobowi^zany
przekazac pracownikom informacje o zagrozeniach dla ich zdrowia i zycia, gdyz przez skazone
srodowisko pracy, w ktorym przebywa/przebywal zarazony pracownik/wspolpracownik
wirusem SARS-CoV-2, mozna spowodowac dalsze jego rozprzestrzenianie i kolejne zarazenia
w Spolce. Zatem pracownik, ktory nie zostal o tym poinformowany moze pozwac pracodawca
o spowodowania ci^zkiego uszczerbku na zdrowiu lub smierci rowniez czlonka rodziny, ktory
zostal przez niego zarazony.
Pracodawca powinien tez zastosowac odpowiednie dzialania prewencyjne, wynikaj^ce
z art.222' §1 Kp „ [ F razie zatrudniania pracownika w warunkach narazenia na dzialanie
szkodliwych czynnikow biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostfpne srodki
eliminujqce narazenie, a jezelijest to niemozliwe - ograniczajqce stopien tego narazenia, przy
odpowiednim wykorzystaniu osiqgni^c nauki i techniki", np. informowac o miejscach i liczbie
osob zatrudnionych w Spolce, ktore ulegly zarazeniu koronawirusem SARS-CoV-2.
Ponadto art. 209^^ Kp stanowi: ^7 Wprzypadku mozliwosci wystqpienia zagrozenia dla zdrowia
lub zycia pracodawca jest obowiqzany:
1) niezwlocznie poinformowac pracownikow o tych zagrozeniach oraz podjqc dzialania w celu
zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
2) niezwlocznie dostarczyc pracownikom instrukcje umozliwiajqce, w przypadku wystqpienia
bezposredniego zagrozenia, przerwanie pracy i oddalenie si§ z miejsca zagrozenia w miejsce
bezpieczne.
§ 2. W razie wystqpienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracodawca jest
obowiqzany:
1) wstrzymac prac^ i wydac pracownikom polecenie oddalenia siq w miejsce bezpieczne;
2) do czasu usuni^cia zagrozenia nie wydawac polecenia wznowienia pracy.
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Pracodawca powoiuje si^ na art.209^ Kp w Za^czniku N r l do Uchwaly Nr 781/2020 Zarz^du
Spotki TVP S.A. z dnia 10.11.2020r. (Oswiadczenie pracownika/ wspotpracownika/goscia
TVP S.A. /uczestnika nagrania/w zwi^zku z dzialaniami profilaktycznymi). Powoiuje si^ tez
na Rozporz^dzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w ktorym art.9 ust.2 mowi:
„Ust.l nie ma zastosowania, jezeli spelniony jest jeden z ponizszych warunkow:
lit. g)przetwarzaniejest niezb^dne ze wzglfddw zwiqzanych z waznym interesempublicznym,...
lit. i) przetwarzanie jest niezb^dne ze wzgl^dow zwiqzanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed powaznymi transgranicznymi
zagrozeniami zdrowotnymi...".
Tak wi^c pracodawca powinien informowac pracownikow, w ktorych jednostkach czy
komorkach organizacyjnych doszlo do zarazenia koronawirusem SARS-CoV-2, gdyz jest to
zwi^ane z waznym interesem publicznym (art.9 ust.2 lit. g), lit. i) RODO).
W zwi^zku z powyzszym, w dalszym ci^gu podtrzymujemy nasz^ prosb^
o poinformowanie nas jak i pracownikow, ktorzy majq prawo wiedziec o podejrzeniach
zachorowan jak i zachorowaniach na COVID-19. W jakich komorkach organizacyjnych do
tych zachorowan doszlo, jak rowniez jakie dzialania zostaly podj^te w tej sprawie przez
pracodawc^. Dane te s^ bardzo wazne, gdyz nasila si^ ilosc zachorowan.
Oczekujemy, ze informacje te b?d^ na biez^co przekazywane w sposob przyj^ty
w Spolce.
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