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Szanowny Panie Komendancie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca trudności, z jakimi 

spotykają się niezaszczepieni przeciwko COVID-19 studenci Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi o profilu wojskowym (MON).

Z przekazanych informacji wynika, że w Uczelni dochodziło do przypadków 

odmiennego traktowania osób niezaszczepionych. Polegały one w szczególności na 

oddzielaniu podczas apeli zaszczepionych podchorążych od tych, którzy nie poddali się 

szczepieniom, organizowaniu wielokrotnych i długotrwałych spotkań dyscyplinujących 

skierowanych wyłączenie do niezaszczepionych, uniemożliwianiu podchorążym korzystania 

ze stołówki na zasadach obowiązujących osoby zaszczepione (podchorążowie zostali 

zobligowani do spożywania posiłków we własnych pokojach), ograniczeniu praktyk 

religijnych poprzez odmowę wyrażenia zgody na udział przez niezaszczepionych 

podchorążych w niedzielnej mszy świętej w kościele, a także zatrzymaniu 

niezaszczepionym podchorążym przepustek stałych. Ponadto podchorążowie mieli być 

wielokrotnie proszeni o podawanie przyczyn niezaszczepienia. Dodatkowo w skardze 
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poinformowano o sytuacji, w której podchorążemu odmówiono możliwości wyboru miejsca 

zaszczepienia się przeciw COVID-19 i zobligowano do poddania się szczepieniu we 

wskazanym przez Pana Komendanta podmiocie.

Z przekazanej Rzecznikowi skargi wynika, że wyżej opisane działania i decyzje 

powodowały i nadal powodują coraz większą niechęć zaszczepionych podchorążych wobec 

tych niezaszczepionych i sprzyjają powstawaniu sytuacji konfliktowych. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), 

zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Jednocześnie pragnę 

wskazać, że Rzecznik wielokrotnie w przeszłości podejmował działania o charakterze 

generalnym dotyczące ograniczenia prawa osób niezaszczepionych przeciw COVID- 19, 

w tym prawa do ochrony prywatności, prawa do nauki czy praw żołnierzy zawodowych. 

Informacje o tych wystąpieniach, zawierające stanowisko Rzecznika, oraz o odpowiedziach 

na nie można znaleźć na stronie internetowej RPO1.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

1 Wystąpienia RPO: do Ministra Obrony Narodowej - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-obawy-zolnierzy-ws-
niezaszczepienia-przeciw-koronawirusowi; do Ministra Zdrowia - https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-
11/RPO_do_MZ_szczepienia_2.11.2021.pdf i https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-szczepienia-chaos-prawny-mz, do 
Prezesa Rady Ministrów - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ograniczenia-praw-osobniezaszczepionychmoga-byc-
wprowadzane-tylko-na-drodze-ustawowej; dostęp: 8.01.2022 r.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-obawy-zolnierzy-ws-niezaszczepienia-przeciw-koronawirusowi
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-obawy-zolnierzy-ws-niezaszczepienia-przeciw-koronawirusowi
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-11/RPO_do_MZ_szczepienia_2.11.2021.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-11/RPO_do_MZ_szczepienia_2.11.2021.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-szczepienia-chaos-prawny-mz
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ograniczenia-praw-osobniezaszczepionychmoga-byc-wprowadzane-tylko-na-drodze-ustawowej
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ograniczenia-praw-osobniezaszczepionychmoga-byc-wprowadzane-tylko-na-drodze-ustawowej

		2022-01-10T13:54:47+0000
	Stanisław Franciszek Trociuk




