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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 09.02.2022 r. 

  

Szanowny Pan 

prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

ul. Fredry 10 

61-701 Poznań 

rektor@ump.edu.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), ponowne zwracam się do 

Pana Rektora w sprawie dotyczącej szczepień studentów. Poprzez liczne zgłoszenia, jakie 

wpłynęły do mojego biura, zostałem ponownie zobligowany do skierowania do Pana pisma, 

mającego na celu wyjaśnienie poniższych kwestii.  

 

Na początek chciałby zaznaczyć, że zwracając się do Pana Rektora, mam pełną świadomość, 

że Uczelnia posiada autonomię w zakresie podejmowanych decyzji, które tak jak Pan Rektor 

wskazał, podejmowane są na podstawie i w granicach prawa. Mogę się zgodzić, że autonomia 

uczelni ma charakter prawa wolnościowego, ale nawet wolność ma granice tam, gdzie 

pojawiają się zachowania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi.   

 

Pragnę również zwrócić uwagę, że przepisy aktów prawnych o charakterze wewnętrznym czy 

decyzje podejmowane przez władze uczelni, nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, z aktami normatywnymi wyższego rzędu. Zgodnie z § 8 ust. 5 

niepoddanie się badaniom i szczepieniom określonym w ust. 3 pkt. 2 skutkuje 

niedopuszczeniem do uczestnictwa w zajęciach i praktykach zawodowych. Z zapisu tego 

wprost wynika, że studenci, którzy nie ujawnią informacji o przebytym szczepieniu przeciw 

covid-19, zostaną pozbawieni prawa do nauki.  

 

Chciałbym zatem wyjaśnić kwestię pozyskiwania, a dokładnie wymuszania na studentach, 

ujawnienia informacji wrażliwych, jakimi są informacje o przyjętym szczepieniu przeciw 

covid-19, przebytej chorobie lub przeciwskazaniach do szczepienia, określonych w art. 9 ust. 1 

RODO.  
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Do wiadomości rozesłanej do studentów w dniu 3 lutego 2022 r. dołączono załącznik 

„Informację dotyczącą obowiązkowych szczepień przeciw covid-19”. W informacji opisano 

dokładnie sposób w jaki studenci muszą zgłaszać dane z unijnego certyfikatu covid, podając 

informacje dotyczące szczepień lub określające status ozdrowieńca. Dodatkowo studenci 

muszą załączyć skan certyfikatu lub skan zaświadczenia od lekarza o przeciwskazaniach do 

szczepienia. Z treści informacji wprost wynika, że student, który nie ujawni informacji nie 

zostanie dopuszczony do zajęć, co z oczywistych względów nie stanowi o dobrowolnym 

i jednostronnym ujawnianiu danych wrażliwych. W tym wypadku mamy do czynienia 

z zastosowaniem szantażu oraz nakazu ujawnienia danych pod groźbą niedopuszczenia do 

zajęć, a w rezultacie procedury skreślenia z listy studentów.  

 

W przedmiotowej Informacji pojawiły się dwie kwestie, które wymagają dokładnego 

wyjaśnienia. Po pierwsze wskazano, że: „Jeśli nie dopełnisz obowiązku podania informacji 

w systemie WISUS do dnia 28 lutego br. (ważne szczepienie, status ozdrowieńca, orzeczenie 

o przeciwskazaniach), utracisz możliwość udziału w zajęciach – nie będziesz dopuszczony do 

zajęć. Wynika to zarówno z Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Regulaminu Studiów UMP. 

Proszę o wskazanie konkretnych przepisów Rozporządzenia, na które powołano się 

w Informacji, z których wprost wynika, że brak ujawnienia informacji przez studentów 

skutkuje utratą dostępu do nauki. Proszę o zacytowanie tych przepisów.  

 

Dalej w Informacji zapewniono, że weryfikacja unijnego certyfikatu COVID nie stanowi 

naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazano, że obowiązek weryfikacji 

statusu studenta na podstawie unijnego certyfikatu covidowego wprowadza Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia. Analogicznie jak wyżej, proszę o wskazanie konkretnych przepisów 

Rozporządzenia, które wprowadzają obowiązek weryfikacji danych wrażliwych studenta 

przez władze uczelni wyższych lub osoby oddelegowane przez władze do pozyskiwania, 

przetwarzania oraz przechowywania tych danych. Proszę o zacytowanie tych przepisów.  

 

W Informacji wskazano również, że w przypadku pozyskiwania danych od studentów, 

zastosowanie mają przepisy RODO, wskazujące, że przetwarzanie danych osobowych jest 

możliwe, jeśli jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 

w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi. Domyślam się, że autor miał na myśli przepisy art. 9 ust. 2 lit. i) 

RODO zatem pragnę wyjaśnić, że pozyskiwanie danych, o których mowa w przytoczonych 

przepisach jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 

zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii 

Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które zawierają odpowiednie, konkretne 

środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę 

zawodową. Oznacza to że podmiot posiada upoważnienie do przetwarzania danych 

zdrowotnych wtedy, gdy zezwala na to konkretny przepis ustawy – powszechnie 
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/podpisano elektronicznie/ 

obowiązującego aktu normatywnego, uchwalonego przez władzę ustawodawczą. Proszę zatem 

o wskazanie przepisów, które nadają władzom uczelni wyższej upoważnienie, o którym mowa 

powyżej. 

 

Ponadto w Informacji wskazano, że „można powołać się na zapisy ustawowe pozwalające na 

przetwarzanie danych w sytuacji:  

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Uniwersytet musi 

wypełnić obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia) 

• wykonania zadań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz zadań realizowanych w interesie publicznym”.  

 

W związku z powyższym proszę o wskazanie, w którym miejscu Rozporządzenia, Minister 

Zdrowia nadał władzom uczelni wyższych delegację ustawową, zobowiązującą do 

przymusowego pozyskiwania danych wrażliwych od studentów? 

 

O wykonywaniu zadań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, mowa w art. 9 ust. 2 lit. c, który w pełnym brzmieniu stanowi, że: „przetwarzanie jest 

niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia 

zgody. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy te odnoszą się do studentów Uczelni? 

Jeżeli autor informacji miał na myśli inne przepisy, proszę o ich wskazanie.  

 

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. Odpowiedź proszę 

kierować na adres elektroniczny lub adres siedziby biura, podany w stopce.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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