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W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 9 lutego br. dotyczące wyjaśnienia kwestii 

ujawniania przez studentów informacji o przyjętym szczepieniu, nawiązując do 

wcześniejszych wyjaśnień, uprzejmie informuję, że swoje rozstrzygnięcia Uczelnia oparła na 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Rozporządzenie to wprost określa, że obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 

podlegają studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 

medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie można zatem kwestionować prawnego obowiązku 

poddania się szczepieniom przeciw COVID-19 dla tej grupy osób. Tak literalnie wyrażony 

zapis nie tylko upoważnia nas, ale i obliguje do jego respektowania.

Osoby które zobowiązane są cytowanym rozporządzeniem poddać się szczepieniu 

ochronnemu, otrzymują unijne cyfrowe zaświadczenie w rozumieniu art. 2 pkt 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w 

sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o 

szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Określona 

przepisami prawa realizacja obowiązku sczepień, wymaga zatem ich weryfikacji za pomocą 
Unijnego Certyfikatu COVID.

Szanowny Panie Pośle, działania uczelni medycznej muszą uznawać za nadrzędne 
dobro chronienia zdrowia i życia pacjentów, personelu szpitali klinicznych i przyszłych 
medyków. Nawet jeśli część osób posiada wątpliwości w zakresie ustanowionych reguł 
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prawnych związanych z obowiązkiem szczepień przeciw COVID-19, życie ludzkie jest 

wartością nadrzędną. Prowadząc zajęcia na uczelni medycznej, często realizujemy je w 

szpitalach, w warunkach praktyki klinicznej, co wymaga od nas zachowania odpowiednich 

środków ostrożności.

Kwestie dopuszczania do zajęć określa regulamin studiów ustanawiany - co jak 

słusznie zauważył Pan Poseł - w ramach autonomii uczelni wyższej. Zgodnie z nim, student 

ma obowiązek poddania się wymaganym prawnie badaniom sanitarno-epidemiologicznym 

oraz szczepieniom (jeżeli student nie był wcześniej zaszczepiony) - niezbędnym do 

uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. Obowiązek taki ustanowił Minister Zdrowia 

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2022 roku. Na marginesie należy dodać, że istnieją inne 

obowiązkowe szczepienia ochronne jak np. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

(WZW B). Szczepienie to jest obowiązkowe dla studentów uczelni medycznych, w których 

jest prowadzone kształcenie na kierunkach medycznych. Fakt weryfikacji tego szczepienia nie 

budzi od lat żadnego sprzeciwu i nie jest kwestionowany także pod kątem zgodności z 

przepisami ochrony danych osobowych.

Pozwolę sobie ponadto zauważyć, że póki co Minister Zdrowia, jako organ 

sprawujący nadzór nad naszą Uczelnią nie sygnalizował nam jakichkolwiek zastrzeżeń co do 

podejmowanych rozstrzygnięć prawnych w omawianym zakresie.
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