
  

Jakub Kulesza Poseł na Sejm RP. Biuro Poselskie: Al. Kraśnicka 31 lok. 204   

20-718 Lublin, tel. +48 536 163 626, e-mail: biuro@kulesza.pl 

 

 

   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 11.10.2021 r. 

  

Szanowny Pan 

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki 

Prorektor ds. Collegium Medicum 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 

ul. Św. Anny 12 

31-008 Kraków 

prorektor@cm-uj.krakow.pl 

 

 

Szanowny Panie Rektorze,   

 

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), zostałem zobligowany 

przez obywateli do podjęcia interwencji w sprawie zasad kwaterowania studentów na rok 

akademicki 2021/2022.  

 

Zgodnie z komunikatem dotyczącym kwaterowania w ZDS Prokocim, cyt.: „Zakwaterowane 

w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego 

zaszczepienia”. Dodatkowo, na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM, 

widnieje informacja  następującej treści: „Ponadto uprzejmie informujemy, że w związku 

z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego w roku akademickim 2021/2022 

w Domach Studenckich CM planowane jest kwaterowanie wyłącznie studentów 

zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciwko COVID-19”.  

 

Przypominam, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, szczepienie przeciw 

covid - 19 nie jest obowiązkowe.  

 

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 
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/podpisano elektronicznie/ 

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? 

 

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. 

Obowiązujący stan prawny nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zakazu 

kwaterowania w domach studenckich osób niezaszczepionych. Ponadto nie ma również 

przepisów, które zezwalałyby na weryfikację, czy studenci są zaszczepieni”.  

 

Dane medyczne, w tym też informacje na temat wykonanych procedur medycznych stanowią 

dane prywatne poszczególnych osób, a ich naruszenie skutkuje odpowiedzialnością prawną. 

Ośmielę się stwierdzić, że takim działaniem, pracownicy, którzy pozyskują i przetwarzają od 

studentów informacje o szczepieniach, są narażeni na odpowiedzialność karną. Bowiem 

zastosowanie ma tutaj art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych w brzmieniu: „Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 

dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

 

Niniejszym pismem wzywam władze Uczelni do zaprzestania stosowania szantażu wobec 

studentów, polegającego na uniemożliwianiu osobom niezaszczepionym, zakwaterowania 

w domach studenckich, a co za tym idzie prawa do nauki. 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 

 

       

 

 

Do wiadomości: Kierownik Sekcji do spraw Dydaktyki i Karier Akademickich CM 
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