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Szanowny Pan  

Jakub Kulesza 

     Poseł na Sejm RP 
 

 

Szanowny Panie Pośle, 

Na wstępie chciałbym Panu podziękować za Pana uwagi przekazane w piśmie z dnia  

12 listopada 2021 r. Uwagi te zostały poddane dogłębnej analizie, zarówno prawnej, jak  

i w zakresie obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. 

Przeprowadzone zostało również stosowne wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. 

Chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, że ani AWF Warszawa, jako cała Uczelnia, ani jej 

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, którym mam zaszczyt 

aktualnie kierować, nie stosuje żadnych praktyk dyskryminacyjnych wobec studentów, którzy 

nie zdecydowali się na zaszczepienie w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Stosowanie takich 

praktyk, jak Pan słusznie zauważa, nie byłoby zgodne zarówno z aktualnymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP, jak i naczelnym aktem prawa 

wewnętrznego AWF Warszawa, tzn. jej Statutem. Statut Naszej Uczelni, w swym § 5 ust. 1 

wyraźnie mówi, że: „W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności 

nauczania, wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników.” Statut ten mówi też 

jednak, w swym § 1 ust. 3, że: „Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, i innych aktów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu, regulaminu organizacyjnego  

i wewnętrznych aktów prawnych Uczelni.” Zgodnie natomiast z przytoczoną wyżej ustawą  



dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (odpowiednio art. 50 ust. 1 i 51 

ust. 1): „Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni”, „Rektor 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (...)”. Wszelkie zatem 

działania, jakie Uczelnia i kierowany przeze mnie Wydział podejmują, uwarunkowane są 

brzmieniem wyżej wymienionych przepisów, tzn. dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo 

wszystkich członków społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim studentów, 

których głos jest na bieżąco brany pod uwagę w zakresie prowadzonego procesu 

dydaktycznego. AWF Warszawa jest akademicką Uczelnią publiczną i państwową osobą 

prawną powołaną na mocy ustawy, zatem jest zobowiązana, jak każda tego rodzaju jednostka, 

do działania na podstawie i w granicach prawa, który to postulat staramy się na bieżąco 

wypełniać. Mamy zatem nadzieję, że celem Pana pisma nie jest bezpodstawne zarzucanie 

AWF Warszawa naruszania przepisów prawa, a tylko i wyłącznie dochodzi do użytecznej  

i potrzebnej wymiany poglądów oraz przekazania spostrzeżeń co do postulowanych relacji 

Uczelnia-student w okresie epidemii COVID-19. Każdy głos dochodzący do nas w powyższej 

sprawie jest z uwagą wysłuchiwany, jednak być może dochodzi w pewnych aspektach 

poruszanej przez Pana sprawy do niezamierzonego nieporozumienia, w wyniku 

uproszczonego i niepełnego przedstawienia Panu sytuacji przez nielicznych studentów, którzy 

się do Pana zgłosili. Nie jest na pewno prawdą, że zmuszamy studentów do poddania się 

szczepieniu, ani że warunkujemy w jakikolwiek sposób możliwość udziału/zaliczenia 

jakichkolwiek elementów programu studiów realizowanych w Uczelni od zaszczepienia się. 

Nie jest również prawdą, że wymuszamy na studentach złożenie deklaracji, czy poddali się 

oni szczepieniu. Oczywiście, jak większość znanych nam uczelni student ma możliwość 

złożenia oświadczenia w tym zakresie, jednak jest to oświadczenie całkowicie dobrowolne, co 

było i jest wielokrotnie powtarzane (w tym poprzez umieszczenie wyraźnego zapisu w samej 

deklaracji) i z jego niezłożeniem nie wiązały się, ani nie wiążą się żadne negatywne dla 

studenta konsekwencje. Prawdą jest natomiast, że rzeczywiście władze Uczelni zachęcają do 

rozważenia możliwości poddania się szczepieniu, zarówno z przyczyn profilaktyczno-

zdrowotnych, jak i z powodu możliwości uniknięcia wykonywania testów w kierunku 

COVID-19, które to testy są alternatywą w zakresie możliwości udziału w części praktyk  

w zewnętrznych placówkach medycznych w stosunku do dokumentu szczepienia. Nie 

odpowiadamy natomiast w żaden sposób za procedury obowiązujące w zewnętrznych 

placówkach medycznych, w których nasi studenci realizują praktyki, nie dochodziły do nas 

jednak żadne sygnały, by placówki te stosowały działania o charakterze dyskryminującym. 

Zaznaczam jeszcze raz, że równoważną dla faktu zaszczepienia się alternatywą jest poddanie 
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się testowi w kierunku COVID-19 i okazanie jego wyników, zatem całkowicie bezpodstawna 

jest teza o rzekomym dyskredytowaniu osób, które  nie chcą ujawniać informacji na temat 

szczepienia czy przebytego zakażenia. Nie jest również żadną tajemnicą, z jakimi placówkami 

w zakresie realizacji kierunku studiów „fizjoterapia” kierowany przeze mnie Wydział 

współpracuje - jest to większość podmiotów medycznych działających w mieście Biała 

Podlaska oraz inne podmioty medyczne z terenu powiatu czy szerzej województwa.  

Wyrażam na koniec gorącą prośbę, by nie mieszać Uczelni, która z zasady ma być 

apolityczna, w bieżące spory polityczne, których elementem są niestety różne wizje  

i podejścia do akcji szczepień. Obowiązujące w Naszej Uczelni zasady, które nikogo nie 

dyskryminują, maja na celu wyłącznie zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności 

akademickiej, do których to działań jesteśmy ustawowo zobowiązani. Jak sam Pan pisze, jako 

przedstawiciel władzy ustawodawczej i tym samym twórca prawa, stosujemy wyłącznie 

przepisy ustaw przyjętych przez reprezentowaną przez Pana władzę. 

Wyrażam również głęboką nadzieję, że przedstawione w niniejszym piśmie stanowisko 

kierowanego przeze mnie Wydziału będzie dla Pana Posła satysfakcjonujące. 

 

Z wyrazami szacunku 

Hubert Makaruk 

(podpisano elektronicznie) 
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