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Szanowny Panie Pośle, 

W odpowiedzi na Pana pismo z 14 października br. odnoszące się do zgłoszenia studentów, 

twierdzących, że przystąpienie do zajęć realizowanych na terenie szpitala/placówki medycznej 

jest umożliwiane jedynie studentom, którzy udokumentują przyjęcie szczepienia przeciwko 

COVID-19, przedstawiam Panu Posłowi stosowne wyjaśnienia. 

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia, prowadzonych  

w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, w Filii w Białej Podlaskiej, zgodnie z programem studiów, 

uczestniczą w zajęciach klinicznych prowadzonych w placówkach ochrony zdrowia i innych 

placówkach udzielających świadczeń leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W celu 

ochrony zdrowia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, każda z placówek prowadzi 

testowanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2, z tego obowiązku zwolnione są osoby 

zaszczepione. Działania te mają charakter prewencyjny i są prowadzone w celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Władze uczelni nie są uprawnione do 

ingerowania w zasady obowiązujące na terenie danej placówki, szczególnie w okresie 

pandemii. 

Doceniając możliwość współpracy z placówkami ochrony zdrowia, dzięki którym możemy 

prowadzić zajęcia we właściwych warunkach przyszłej pracy fizjoterapeutów, respektujemy 

zasady określone przez podmioty przyjmujące naszych studentów. Nadmienię, iż zgodnie z 

Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego  
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z dnia 6 września 2021 roku, w związku z postępami realizacji Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19, odwiedziny pacjentów w szpitalach powinny się odbywać przez 

osoby zaszczepione albo które przebyły zakażenie SARS-CoV-2 albo które mają aktualny 

ujemny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-C0V-2. Wymagania, jakie placówki stawiają 

przed studentami, odpowiadają tym rekomendacjom i w naszym głębokim przekonaniu są 

wyrazem odpowiedzialności, profesjonalizmu i dobrej woli, a nie chęci ograniczania 

czyichkolwiek praw albo działaniem bezprawnym. Informuję Pana również, iż realizacja 

kształcenia studentów odbywa się z udziałem przetwarzania ich danych osobowych, za ich 

zgodą. 

 

Z wyrazami szacunku 

Hubert Makaruk 

(podpisano elektronicznie) 
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