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Szanowna Pani Rzecznik,       

w odpowiedzi pismo nr VII.7033.56.2021.AMB z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie 

wpływających skarg dotyczących wprowadzania przez niektóre uczelnie ograniczenia 

możliwości pobierania nauki bądź zakwaterowania w domach studenckich jedynie dla osób 

zaszczepionych, uprzejmie informuję, co następuje. 

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. 

W przypadku domów studenckich należy wskazać, iż zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619, dalej: PSWN) 

uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie. Natomiast rektor  

jest przełożonym wszystkich studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a do jego 

głównych zadań należy m.in. zarządzenie uczelnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz               

(art. 23 ust. 2 PSWN). Stąd też zasady dotyczące funkcjonowania domów studenckich               

(m.in. zasady zamieszkiwania i przebywania osób w domach studenckich) określane                         

są w regulaminach określanych w drodze zarządzenia rektora uczelni. 

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.  

Wobec powyższego wydaje się niezasadne, aby uczelnia wymagała od studentów 

zarówno poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19, jak również przedstawienia 

informacji w tym zakresie. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje jedynie, aby sposób działania domów 

studenckich był dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji 



 

 

epidemiologicznej regionu. Ostateczne decyzje w tej sprawie pozostają po stronie władz 

każdej uczelni. 

Niemniej jednak w przypadku gdy przepisy dotyczące przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w tym możliwość weryfikacji szczepień przez 

niektóre podmioty, będą procedowane w Parlamencie to Ministerstwo Edukacji i Nauki 

będzie starało się o uwzględnienie w nich sytuacji w uczelni. 

 Jednocześnie, w związku z autonomią uczelni na zasadach określonych w ustawie  

(art. 9 ust. 2 PSWN), należy podkreślić, iż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki nie ma kompetencji, aby ingerować w rozwiązania dotyczące zasad funkcjonowania 

domów studenckich i regulaminów obowiązujących w tych domach.  

 

 

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku, 

            Przemysław Czarnek 

         Minister Edukacji i Nauki 
                                                                                         /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 


