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Szanowny Panie Pośle,

w odpowiedzi na wiadomość z dnia 11 października 2021 r„ która wpłynęła na adres 

mailowy prorektor@icm-uj.krakow.pl w dniu 12 października 2021 r., dotyczącą zasad 

zakwaterowania studentów na rok akademicki 2021/2022 wyjaśniam jak poniżej.

W pierwszej kolejności wskazuję, źe uczelnia wdrożyła szereg działali mających 

na celu minimalizację ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z obowiązkiem zapewnienia 

studentom bezpiecznych warunków' kształcenia. W szczególności na wskazanym przez Pana 

Posła terenie akademików' w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentów, Uczelnia 

zrezygnowała z prowadzenia wynajmu hotelowego oraz wynajmu krótkoterminowego pokoi 

w akademikach. Ponadto wprowadzone zostały zasady bezpiecznego przemieszczania się 

w akademikach i korzystania z ich pomieszczeń, a także postępowania w sytuacji 

odnotowania przypadku zakażenia. W każdym akademiku przewidziane są także 

pomieszczenia na izolatki gdzie student przebywa do momentu uzyskania wyniku testu, w 

razie konieczności odbycia takiego badania.

Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 

2018 r. (t. jedn. 2021, poz. 478 ze zm., dalej .,ustawa”) - rektor zapewnia bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy i kształcenia w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej 
infrastruktury oraz prowadzenie szkoleń. Zgodnie z wydanym na podstawie art. 51 ust. 2 tej 

ustawy rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu 

zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia 
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(Dz. U. 2018, poz. 2090) rektor w ramach zapewniania w uczelni bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy i kształcenia: analizuje i identyfikuje zagrożenia dla zdrowia 

i życia oraz ocenia i dokumentuje ryzyko związane z pracą i kształceniem w uczelni, 

wynikające z realizowania zadań uczelni, oraz podejmuje działania profilaktyczne 

zmniejszające to ryzyko (§ 1 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia), jak również określa sposób 

udostępniania i korzystania z infrastruktury uczelni, w tym wyposażenia technicznego (§ 1 

ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia), m.in. polegającego na ograniczeniu korzystania z tej 

infrastruktury.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, każdy Polak ma możliwość 

zaszczepienia się przeciwko COVID-19, a pracownicy opieki zdrowotnej i studenci 

kierunków' medycznych zostali zaliczeni do „grupy 0”, która ma priorytetowy dostęp do 

szczepień. Obecnie Ministerstwo Zdrowia wskazuje studentów kierunków medycznych, jako 

grupę, która jest uprawniona do otrzymania trzeciej dawki szczepionki. Taka klasyfikacja 

studentów kierunków medycznych ma swoje głębokie uzasadnienie, w' szczególności 

odnoszące się do analogicznego kontaktu grupy studentów kierunków medycznych, 

farmaceutycznych i nauk o zdrowiu z pacjentami podmiotów leczniczych, jaki mają 

pracownicy ochrony zdrowia.

Zadaniem rządzących Państwem jest wprowadzenie takich regulacji, które 

motywowałyby osoby niezaszczepione do włączenia się do walki z pandemią poprzez udział 

w Narodowym Programie Szczepień, a także dawały wyraźne wskazania do postępowania co 

do osób niezaszczepionych mających bezpośrednią styczność z osobami, które mają 

zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 i negatywnych tej choroby skutków (ze zgonem 

włącznie) - w szczególności z pacjentami onkologicznymi, geriatrycznymi, 

neonatologicznymi czy też osobami poddanymi leczeniu immunosupresyjnemu. Uczelnia do 

chwili obecnej nie ma wsparcia w kwestii wprowadzenia wyraźnych i jednoznacznych 

regulacji dotyczących osób niezaszczepionych, a biorąc pod uwagę charakter działalności 

Collegium Medicum, władze Uczelni nie mogą ryzykować rozprzestrzeniania się SARS- 

CoV-2 wśród studentów, mających bezpośredni kontakt z ww. pacjentami.

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania licznych grup 

studentów i doktorantów (akademiki) było poprzedzone konsultacją z tymi grupami 

wspólnoty uniwersyteckiej. Procedury zostały zaakceptowane zarówno przez Radę 

Samorządu Studentów UJ CM, jak i Towarzystwo Doktorantów UJ.

Podkreślić należy, że UJ CM nie tworzy zbiorów danych studentów dotyczących 

zaszczepienia, dane te nie są w żaden sposób utrwalane, ani przechowywane. Okazanie



dowodu zaszczepienia odbywa się wyłącznie w sposób dobrowolny, jednokrotny, 

z inicjatywy osoby, która dokonuje zakwaterowania w akademiku. Nie można zgodzić się 

z tezą, że zgoda nie jest dobrowolna. Osoby, które ubiegały się o miejsce w akademiku miały 

możliwość zapoznania się z procedurą już w lipcu 2021 r. (informacja była przekazana 

z wyprzedzeniem, bezpośrednio na skrzynki mailowe osób ubiegających się o miejsce 

w akademikach). Jeśli student nie ma woli przekazania informacji o fakcie bycia 

zaszczepionym lub niezaszczepionym, niezależnie od jej przyczyny wprowadzane są inne 

rozwiązania dostosowane do sytuacji epidemicznej i konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa studentom, pracownikom i pacjentom. W żadnym wypadku osoby, które 

nie będą miały woli okazania certyfikatu nie są pozbawiane przez Uczelnię możliwości 

uczestnictwa w zajęciach, czy' kontynuowania nauki. Podkreślone jest w procedurze i w 

praktyce, że okazanie certy fikatu jest dobrowolne. Dojrzała postawa studentów UJ CM 

(kierunków medycznych, farmacji i nauk o zdrowiu) czyni marginalnymi sytuacje, w których 

studenci nie okazują dobrowolnie certyfikatów szczepień. Zbyt daleko idącą jest też teza, że 

brak okazania certyfikatu powoduje negatywne konsekwencje dla danej osoby. Kwestie 

związane z zakwaterowaniem osób, które nie okazują certy fikatów rozwiązywane są 

indywidualnie. Przypadki braku woli okazania certyfikatów ze strony studentów są w skali 

Uczelni jednostkowe, ale w każdej takiej sytuacji traktowane są z należytym 

poszanowaniem dla praw danej osoby do podjęcia autonomicznej decyzji o okazaniu 

bądź nie certyfikatu szczepień.

Wśród licznych rekomendacji odnoszących się do funkcjonowania uczelni 

medycznych (gdzie zajęcia odbywają się w sposób stacjonarny w dużej mierze w podmiotach 

leczniczych) wskazać należy m.in. na Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na 

oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COV1D-19, w związku z postępem realizacji 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (6.09.2021 r.), których celem jest 

zachowanie odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazywało z kolei, aby sposób działania domów studenckich 

był dostosowany do sytuacji w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz sytuacji 

epidemiologicznej danego regionu. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcami akademika są 

między innymi studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa 

medycznego, fizjoterapii, elektroradiologii, analityki medycznej, którzy będą mieli w toku 

wykonywania zajęć kontakt z jednej strony z osobami poważnie chorymi w podmiotach 

leczniczych lub innych jednostkach opieki zdrowotnej, w tym w szczególności na oddziałach
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geriatrycznych, neonatologicznych, z osobami zdrowymi i chorymi w jednostkach takich jak 

domy opieki społecznej, jak również z osobami niezaszczepionymi z uwagi na wiek 

(w szczególności dziećmi w przedszkolach i żłobkach), wprowadzone procedury 

bezpieczeństwa w celu dbałości o prawo do życia i zdrowia pacjentów, studentów 

i pracowników są „dostosowane do obecnej sytuacji uczelni”.

Najczęstsze sytuacje z jakimi spotykamy się w UJ CM to prośby studentów 

i pracowników o zorganizowanie akcji szczepień (czy na COV1D-19, czy na grypę), 

zapewnienie dodatkowych środków ochrony, warsztatów, wykładów itp. Wspólnota 

studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum bardzo 

aktywnie włącza się w działania prospołeczne, propagując szczepienia i niosąc brzemię 

odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za społeczeństwo, za swoich bliskich, za 

swoich przyszłych pacjentów i ich rodziny. Nie będąc jeszcze lekarzami czy pielęgniarkami 

działają w myśl zasady „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu”, „przeciwdziałać cierpieniu 

i zapobiegać chorobom”.

W końcu należy podkreślić, że w braku działań legislacyjnych W' tym zakresie, o które 

wielokrotnie zabiegał Rzecznik Praw Obywatelskich, uczelnie medyczne zostały 

pozostawione w sytuacji z jednej strony odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich 

studentów, pracowników oraz pacjentów, z którymi studenci i pracownicy mają styczność, 

obowiązku dbałości o ich konstytucyjne prawo do życia (art. 38 Konstytucji), prawo 

do ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji) oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

(art. 66 Konstytucji), a z drugiej strony konieczności uwzględnienia prawa każdego człowieka 

do wolności i prywatności (art. 31 i art. 51 Konstytucji) oraz prawo do nauki (art. 70 

Konstytucji).

Tym samym proszę Pana o pilne wsparcie działań Rzecznika Praw 

Obywatelskich w jego apelu wystosowanym do Prezesa Rady Ministrów 

M. Morawickiego (pismo RPO z dnia 3 października 2021 r. o podjęcie przez organy 

Państwa „odpowiedniego wysiłku legislacyjnego”) i stworzenie regulacji ustawowej, 

która w sposób rzeczywisty zaadresuje problem rozgraniczenia wartości - prawa do 

życia i ochrony zdrowia pacjentów Szpitali, studentów' uczelni medycznych i ich 

pracowników, a także prawa do prywatności, wolności i nauki. Kolizja tych wartości jest 

bezsporna, a brak spójnego działania ustawodawczego organów Państwa potęguje istniejące 

problemy, stawiając uczelnie i inne podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi 

(pacjentów, studentów i pracowników) w konieczności wdrażania rozwiązań doraźnych 

przeciwdziałających skutkom braku właściwej legislacji.
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Podkreślam, że wprowadzenie Procedur antycovidowych nie ma na celu dyskryminacji 

niezaszczepionej części społeczności akademickiej, a jedynie troskę o zdrowie i życie całej tej 

społeczności oraz przede wszystkim osób, z którymi ta społeczność ma kontakt podczas zajęć 

dydaktycznych i klinicznych, zasługujących na troskę i szacunek, a także realizację naszego 

wspólnego narodowego celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, 

która do chwili obecnej nie została odwołana.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienie, pozostaję z wyrazami należnego szacunku.

Prorektor ds. Collegium Medicum

■masz Grodzicki


