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   Jakub Kulesza  

Poseł na Sejm RP 

                                                                Lublin, dnia 17.11.2021 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), kieruję do Pana Rektora 

pismo, w związku z Zarządzeniem Nr 138/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2021 roku, w sprawie zmiany zarządzenia nr 

134/21 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie aktualizacji Wytycznych studentów 

i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 

w semestrze zimowym. 

 

Zarządzeniem nr 138/21 zlikwidowano część zapisów, niezgodnych z obowiązującym stanem 

prawnym, które umieszczono w Rozdziale IV Organizacja lektoratów i zajęć wychowania 

fizycznego”. Jednak część zapisów, które aktualnie obowiązują, a które wywołują wątpliwości 

natury prawnej, należy dokładnie wyjaśnić.  

 

W Rozdziale III „Organizacja zajęć klinicznych kontaktowych” w pkt. 3 zawarto: „W trosce 

o bezpieczeństwo pacjentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza podczas 

realizacji zajęć klinicznych w bezpośrednim kontakcie z osobami z grup ryzyka ciężkiego 

przebiegu COVID-19 (np. chorzy z niedoborami odporności, pacjenci onkologiczni, osoby 

starsze, kobiety w ciąży) prowadzący zajęcia może podjąć decyzję o dopuszczeniu do 

bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami tylko studentów w pełni szczepionych przeciw 

SARS-CoV-2 lub studentów, którzy przechorowali COVID-19. W takiej sytuacji 

prowadzący może poprosić studentów o okazanie certyfikatu szczepienia bądź zaświadczenia 

o przechorowaniu COVID-19 wystawionego nie później niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem 

zajęć. W przypadku studentów bez powyższych zaświadczeń lub takich którzy odmówią 

informacji o fakcie zaszczepienia lub przebycia COVID-19, prowadzący zajęcia umożliwia 
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realizację zakładanych efektów uczenia, jednak w sposób wykluczający bezpośredni kontakt 

z pacjentem. W sytuacji, jeśli realizacja efektów uczenia, szczególnie z zakresu umiejętności 

na studiach o profilu praktycznym, wymaga bezpośredniego kontaktu studenta z pacjentem (np. 

wymóg przyjęcia wskazanej w standardach liczby porodów czy wykonania określonych 

zabiegów) i nie ma alternatywnej formy ich realizacji (np. zajęcia w Centrum Symulacji 

Medycznej), Dziekan na wniosek koordynatora zajęć może podjąć decyzję o wydłużeniu 

studentom niezaszczepionym czasu niezbędnego do ich zaliczenia, tj. do momentu gdy 

sytuacja epidemiczna na to pozwoli (może się to wziąć z np. warunkowym zaliczeniem 

roku)”.  

 

Można odnieść wrażenie, że w powyższym zapisie zastosowano szantaż emocjonalny, 

w postaci przymuszenia studentów do zaszczepienia przeciw covid-19, uzależniając fakt 

zaszczepienia od ukończenia studiów. Osoby niezaszczepione są straszone, że jeżeli się nie 

zaszczepią lub nie ujawnią informacji o zaszczepieniu lub przebyciu choroby, nie będą 

dopuszczone do zajęć, a w konsekwencji grozi im warunkowe zaliczenie roku. A przecież 

szczepienie przeciw covid-19 jest dobrowolne. Nie powinienem, biorąc pod uwagę profil 

Uczelni, przypominać, czym jest tajemnica lekarska i prawo do zachowania w tajemnicy, 

przebytych chorób i zabiegów medycznych. Ponadto, należy zadać pytanie, kiedy nastąpi 

moment, gdy sytuacja epidemiczna pozwoli studentom niezaszczepionym, lub tym, którzy nie 

chcą ujawniać prywatnych informacji, do odbywania zajęć klinicznych? Bardzo proszę 

o wyjaśnienie, jak w praktyce będzie wyglądać organizacja odbywania zajęć klinicznych 

kontaktowych, przez studentów niezaszczepionych lub tych, którzy nie chcą ujawniać 

prywatnych informacji. 

 

Rozumiem troskę o pacjentów, ale nie mogę zgodzić się z łamaniem przepisów prawa, które  

jasno wskazują, że każdy człowiek ma prawo do zachowania tajemnicy o sobie. Przez wzgląd, 

że najwyższym źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest Konstytucja RP, pragnę 

zauważyć, że zgodnie z art. 51 pkt 1 nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie 

ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Proszę zatem o wskazanie konkretnej 

ustawy, która daje Uczelni prawo do wymuszania ujawniania informacji od studentów, 

o przebytej chorobie lub przyjęcia szczepionki przeciw covid-19.  

 

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. Ponadto nie 

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

 

W rozdziale V pkt. 4 Wytycznych zawarto, że „Każdy z uczestników studiów podyplomowych, 
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kursów lub szkoleń zobowiązany jest do podpisania oświadczenia związanego 

z zapobieganiem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym podania dobrowolnej informacji 

o fakcie szczepienia. Oświadczanie jest przechowywane przez okres 30 dni od dnia 

zakończenia zajęć u kierownika studiów i kursu”.  

 

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 

jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.  

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba dobrowolnie i z nieprzymuszonej woli ujawni 

informacje. Bowiem zgoda na ujawnienie informacji o szczepieniu musi być dobrowolna, 

świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do 

odwołania w każdym czasie. Stosując wybieg w postaci uzależnienia uczestnictwa w zajęciach, 

grożenia warunkowym zaliczaniem roku czy wymuszaniem okazania informacji, wywiera się 

ukryty nacisk na studentów w celu pozyskania tajnych danych. Bowiem studenci, którzy chcą 

ukończyć studia, będą czuli się zmuszeni do ujawnienia tych informacji. W mojej ocenie, nie 

występują tu cechy dobrowolności. 

 

Dodatkowo, na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w zakładce „Aktualności”, 

opublikowano komunikat z dnia 04 października 2021 r.: „W sekcjach sportowych mogą brać 

udział tylko osoby zaszczepione!!!!!”. Czy komunikat nadal obowiązuje, a jeżeli tak to na jakiej 

podstawie został umieszczony? 

 

Reasumując, proszę o wskazanie konkretnych podstaw prawnych, na podstawie których 

przytoczone powyżej zapisy Wytycznych, będących załącznikiem do zarządzenia nr 138/21 

z dnia 5 listopada 2021 r., zostały wprowadzone.  

 

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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