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W odpowiedzi na zapytanie poselskie, doręczone w dniu 21 lutego 2022r. wyjaśniam, co 

następuje. 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 

2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.2398), nie pozyskiwał od studentów spersonalizowanych 

informacji o odbytym przez nich szczepieniu na Covid -19, gromadząc jedynie statystyczne 

dane o zaszczepieniu w ramach poszczególnych grup studenckich. 

W/w rozporządzenie wprowadziło obowiązek poddania się szczepieniu przez studentów 

kształcących się na niektórych kierunkach przygotowujących do zawodu medycznego, co 

rozpoczęło proces przygotowania Uniwersytetu do zebrania od studentów informacji  

o wykonaniu przez nich obowiązku wynikającego z rozporządzenia. 

Studenci mogli okazać potwierdzenie zaszczepienia, potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub 

zaświadczenie o posiadanych przeciwskazaniach do szczepienia. Dokumenty te jako 

zawierające informacje o stanie zdrowia, udostępnione zostały na podstawie zgody studenta  

wyrażonej po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, stanowiąca załącznik nr 1.  

Alternatywę dla udostępnienia tych dokumentów stanowiła opcja przedłożenia tylko informacji 

o spełnieniu obowiązku określonego rozporządzeniem. Uniwersytet zapewnił studentom 

możliwość skorzystania z prawa do nieudostępniania informacji o stanie zdrowia poprzez 

zapewnienie dostępu do lekarza, który na podstawie okazanych mu dokumentów wystawia 

zaświadczenie potwierdzające tylko spełnienie tego obowiązku, stanowiące załącznik nr 2.  

Zaświadczenie nie zawiera żadnych informacji o stanie zdrowia, będących informacjami 

wrażliwymi. 

Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021r. wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej 

określonej w art. 46 ust 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zgodnie, z którym jeżeli zagrożenie epidemiczne lub 

epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia 

epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister 

właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji 

publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. W rozporządzeniu można ustanowić 
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obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób 

podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych. Na podstawie 

§ 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz.325), zakażenie koronawirusem SARS-CoV-

2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

 

Rozporządzenie wydane zostało w ramach delegacji ustawowej, która nie przewiduje 

możliwości określenia w rozporządzeniu innych niż wymienione zakresów, takich jak np. 

sposób postępowania w zakresie pozyskiwania informacji czy sankcji. 

W związku z powyższym adresaci obowiązków określonych w rozporządzeniu, czyli studenci 

określonych kierunków studiów podlegają przepisom ogólnym dotyczącym weryfikacji 

spełniania obowiązku, sankcji  za  ich nieprzestrzeganie oraz skutków z nich  wynikających. 

  

Uczelnie medyczne od lat weryfikują spełnienie przez studentów kierunków przygotowujących 

do zawodu medycznego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: 

- wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w celu identyfikacji zakażenia 

określonymi drobnoustrojami, dotyczącego osób podejmujących lub wykonujących prace oraz 

uczniów szkół, studentów szkół wyższych i doktorantów kształcących się do wykonywania 

takich prac, które umożliwiają przeniesienie zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby 

(orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych), 

- szczepień przeciw WZW typu B. 

Od 1 marca 2022r. na studentów kierunków przygotowujących do zawodu medycznego 

nałożony został obowiązek w zakresie szczepienia przeciw Covid-19, któremu na 

analogicznych zasadach odpowiada prawo do weryfikacji jego spełnienia przez uczelnie,  

w której studenci studiują, co wynika z celu nałożenia każdego z w/w obowiązków. 

 

W związku z zapytaniami studentów, Uniwersytet wskazał przewidziane przepisami prawa 

powszechnie obwiązującego i regulaminem studiów obowiązującym w uczelni możliwe 

sankcje i skutki prawne niewykonania obowiązku określonego rozporządzeniem z dnia 22 

grudnia 2022r. 

Katalog możliwych sankcji i skutków przedstawia się następująco:  

 

1. kara pieniężna wymierzona w drodze decyzji administracyjnej państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego (art.48 a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) 

2. sankcja wynikająca z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( art. 307 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - „Student 

podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących  

w uczelni(...)” 

  

3. naruszenie przepisów regulaminu studiów, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 

LXXII/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 - § 21 ust. 1 pkt 2 regulaminu studiów  

 „ Student Uniwersytetu zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Uniwersytetu, Regulaminu 

studiów, Kodeksu Etyki Studenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i 

aktów prawa wewnętrznego” 

- § 19 ust. 1 regulaminu studiów „Student ma obowiązek zapoznawania się oraz przestrzegania 

wszystkich obowiązujących w Uniwersytecie zasad dotyczących odbywania zajęć w warunkach 

epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności do zachowywania dystansu, 

noszenia maseczki ochronnej i dezynfekcji rąk.” 

 



4. brak możliwości odbycia części zajęć, wymagających bezpośredniego kontaktu  

z pacjentem   

- § 19 ust. 2 regulaminu studiów ” Podczas zajęć wymagających bezpośredniego kontaktu 

 z pacjentem student jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w jednostce, w 

której odbywają się zajęcia”  

 

5. skutek w postaci braku możliwości uzyskania zaliczenia semestru lub roku  

-  § 24 ust. 3  regulaminu studiów „Warunkiem zaliczenia semestru/roku jest:  
1) uzyskanie efektów uczenia się w zakresie treści programowych objętych planem studiów, 

potwierdzonych uzyskaniem zaliczeń z oceną oraz pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów 

objętych programem danego semestru/roku, wraz z przypisanymi punktami ECTS,  

2) uzyskanie przewidzianych programem studiów zaliczeń bez oceny,  

3) odbycie przewidzianych planem studiów praktyk” 

 

6. skutek w postaci warunkowego wpisu na kolejny rok lub semestr  

- § 33 ust. 1 regulaminu studiów „ Studentowi, który nie zdał egzaminu lub studentowi, który nie 

uzyskał zaliczenia semestralnego z przedmiotu nie kończącego się egzaminem, Dziekan może 

wyrazić zgodę na warunkowy wpis na następny semestr studiów, bez względu na liczbę 

niezaliczonych przedmiotów”.  

 

7. skutek w postaci skreślenia studenta za brak postępów w nauce art. 108 ust. 2 pkt 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – „Student może być skreślony z listy 

studentów w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce” w związku z § 37 ust.5 

regulaminu studiów „ Za brak postępu w nauce uważa się niezaliczenie powtarzanego 

przedmiotu”. 

  

Wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązku szczepienia dla studentów 

kierunków medycznych, dopuszczenie szczepionek do obrotu na terytorium UE decyzją 

Komisji Europejskiej i wskazanie ich w Narodowym Programie Szczepień pozwala Uczelni 

działać w zaufaniu do organów państwa i stosować przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w całym okresie trwania epidemii rozważnie podejmuje 

decyzje dotyczące organizacji procesu kształcenia, dążąc do zapewnienia możliwie 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa studentom, pracownikom i pacjentom podmiotów 

leczniczych. Wymaga to dostosowywania podejmowanych działań, w tym zmusza do 

rozstrzygania o priorytetach w przypadku kolizji konstytucyjnych praw do nauki, do ochrony 

zdrowia, do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Decyzje podejmowane są na 

bieżąco, w oparciu o dane dotyczące przebiegu epidemii i aktualny stan wiedzy medycznej. 

 

Załączniki: 

1.klauzula informacyjna - załącznik nr 1 

2. zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 2 
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