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Szanowny Panie Dziekanie, 

 

nawiązując do Pana odpowiedzi z dnia 22.10.2021 r., proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia. 

 

Rozumiem Państwa troskę wynikającą z poczucia odpowiedzialności, ale dobra wola nie może 

być tłumaczona postępowaniem, które jest niezgodne z prawem. Podnoszę, że rekomendacje 

nie są źródłem prawa powszechnie obowiązujacego, które to określa art. 87 Konstytucji RP. 

 

Rozumiem również zależność Uczelni od placówek medycznych, ale nie powinna ona 

warunkować zgody na wprowadzenie zasad, które godzą w podstawowe prawa człowieka. Jak 

wiadomo, szczepienia przeciw covid-19 są nieobowiązkowe. Nie ma zatem ustawowych 

narzędzi, które zezwalają na przymuszanie w jakikolwiek sposób do zaszczepienia czy 

warunkowanie inicjatyw studentów od tegoż szczepienia.  

 

Stwierdził Pan, że "Władze uczelni nie są uprawnione do ingerowania w zasady obowiązujące 

na terenie danej placówki, szczególnie w okresie pandemii." W świetle powyższego, jako 

ustawodawca mam prawo, a wręcz obowiązek wszczęcia interwencji poselskiej w instytucjach, 

które łamią przepisy prawa. Proszę zatem o wykaz placówek medycznych, z którymi Uczelnia 

nawiązała współpracę, a które stosują takie zasady wobec studentów. Podejmę w tej sprawie 

stosowne kroki. 

 

Oświadczył Pan, że "realizacja kształcenia studentów odbywa się z udziałem przetwarzania ich 

danych osobowych, za ich zgodą". Niestety nie mogę zgodzić się z tym stanowiskiem, gdyż 

sam fakt konieczności podjęcia niniejszej interwencji poselskiej świadczy o tym, że studenci 
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nie zgadzają się z wprowadzonymi zasadami, a część z nich zastosuje się do nich z przymusu. 

Bowiem wola ukończenia Uczelni oraz uzyskania upragnionego zawodu powoduje, że studenci 

są zmuszeni, zaleceniami odgórnymi, te dane ujawnić. 

 

Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO, dobrowolne ujawnienie danych wrażliwych 

oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, 

której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, 

przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Nikt nie ma prawa wymuszać 

takiej zgody, w tym wypadku wymuszać ujawnienia inforamcji o zaszczepieniu czy przebytym 

zakażeniu. Zgodnie ze stanowiskiem UODO, z wymuszeniem zgody mamy do czynienia gdy 

instytucja realizująca zadania, uzależnia realizację tego zadania od uprzednio wyrażonej zgody. 

W sytuacji, w której uzależnia się odbywanie zajęć, mających wpływ na ukończenie studiów, 

od okazania dowodu zaszczepienia czy okazania zaświadczenia o przebytej chorobie, mamy do 

czynienia z brakiem równowagi pomiędzy administratorem czyli Uczelnią, a studentem czyli 

osobą wyrażającą zgodę. Kwestia ta była wielokrotnie w zaintersowaniu sądów. W mojej 

ocenie, w przedmiotowej sprawie, nie może być mowy o dobrowolności. 

 

W świetle powyższego, ponownie apeluję o natychmiastowe wycofanie wprowadzonych zasad, 

mających na celu wymuszenie na studentach przyjęcia szczepienia przeciw covid-19 

i zdyskredytowania tych osób, które nie chcą ujawniać informacji na temat szczepienia czy 

przebytego zakażenia. 

         

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.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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