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Szanowna Pani Dziekan,  

 

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 stosowne 

wyjaśnienia w poniższej sprawie.  

 

W Regulaminie praktyk klinicznych dla studentów jednolitych studiów magisterskich kierunku 

fizjoterapia AWF-Poznań, w dziale „Wymogi formalne odbywania praktyk”, w pkt. 6 

umieszczono, że „Przed przystąpieniem do praktyk klinicznych student zobowiązany jest do 

posiadania zaświadczenia (certyfikatu) o szczepieniach ochronnych w zakresie WZW typu B, 

przeciw covid-19”.  

 

Ponadto w Komunikacie Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu zawarto: „Wprowadzony 

Regulaminem Praktyk obowiązek szczepień przeciwko Covi-19 wynika (przede wszystkim) 

z przyczyn wyżej opisanych. Studenci muszą mieć pełną wiedzę o skutkach swoich decyzji 

związanych z odmową poddania się przedmiotowym szczepieniom. Ujęcie szczepień 

przeciwko Covid-19 katalogiem obowiązków studenta/praktykanta jest zabiegiem 

celowym, podkreślającym wagę problemu, wywołanego np. odmową poddania się 

szczepieniom, w kontekście wymogów stawianych prze podmioty prowadzące zajęcia 

kliniczne oraz praktyki”.   

 

Przypominam, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, szczepienie przeciw 

covid- 19 nie jest obowiązkowe. Co za tym idzie studenci mają prawo do odmowy 

poddania się szczepieniom.  
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/podpisano elektronicznie/ 

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w jednym z  wyroków: 

„Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane 

osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy  95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”. 

 

Przepis ten stanowi, że zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby 

fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

 

Skoro Uczelnia nie ma możliwości pozyskiwania oraz przetwarzania informacji, które są ściśle 

chronione, to chciałbym wiedzieć, dlaczego powyższe zasady zostały wprowadzone? Na jakiej 

podstawie Uczelnia wpisuje szczepienia przeciwko covid-19 w katalog obowiązków 

studenta/praktykanta? 

 

Stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie jest jasne: „Szczepienia przeciwko 

COVID-19 na dzień dzisiejszy są dobrowolne, brak jest w obowiązujących przepisach 

obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19. Wobec tego, aktualnie uczelnie nie mają 

podstaw weryfikacji, czy studenci uczestniczący w zajęciach oraz osoby zamieszkujące domy 

studenckie, a także inni członkowie wspólnoty danej uczelni, są zaszczepieni. Również nie ma 

możliwości wprowadzania ograniczeń dotyczących udziału w zajęciach dla członków 

społeczności akademickiej, którzy w wyniku własnej decyzji nie zaszczepili się. Ponadto 

nie ma również przepisów, które zezwalałyby na weryfikację, czy studenci są 

zaszczepieni”. 

 

Niniejszym pismem wzywam władze Uczelni do zaprzestania stosowania szantażu wobec 

studentów, polegającego na uniemożliwianiu osobom niezaszczepionym, realizacji zajęć 

klinicznych i praktyk. Proszę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, która zezwala 

władzom Uczelni na powyższe działania.   

 

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 

 

 

       

 


		2021-10-15T16:33:11+0200
	JAKUB KULESZA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: JAKUB KULESZA, PESEL: 90111210971, PZ ID: JAKUBKULESZA




