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                                                                Lublin, dnia 28.01.2022 r. 

  

Szanowny Pan 

Łukasz Wais 

Prezes 

Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o. 

ul. Paderewskiego 5 

37-100 Łańcut 

sekretariat@cm-lancut.pl 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

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 poniższej sprawie.  

 

Pracownicy Szpitala otrzymali pismo z dnia 12.01.2022 r., w którym informuje Pan 

o obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu przeciw covid-19 do dnia 1 marca 2022 r. 

Wskazał Pan, że weryfikacja realizacji obowiązku ciąży na podmiocie leczniczym – 

pracodawcy. Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, z której wprost wynika 

obowiązek pracodawcy do weryfikacji informacji o przebytym szczepieniu pracownika.  

 

W dalszej treści pisma zawarto, że najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. każda osoba 

zatrudniona/świadcząca pracę w „Centrum Medycznym w Łańcucie” zobowiązana jest 

dostarczyć/okazać pracodawcy zaświadczenie o sczepieniu przeciw covid-19 lub 

własnoręcznie podpisane oświadczenie o zrealizowaniu ww. obowiązku ewentualnie 

zaświadczenie o przeciwskazaniach do szczepienia.  

 

W piśmie poinformował Pan iż niedopełnienie obowiązku szczepienia traktowane będzie jako 

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące wyciągnięciem konsekwencji 

prawnych, z rozwiązaniem umowy o pracę/umowy o świadczenie usług zdrowotnych/umowy 

zlecenia włącznie. Zatem proszę o wskazanie podstawy prawnej, która poświadcza, że 

nieokazanie pracodawcy informacji o szczepieniu jest ciężkim naruszeniem obowiązków 

pracowniczych oraz proszę o wskazanie, o jakich dokładnie konsekwencjach prawnych 

mowa.           
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/podpisano elektronicznie/ 

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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