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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do pisma w sprawie uzależnienia przez uczelnię możliwości przystąpienia 

do zajęć i praktyk od zaszczepienia się przez studenta przeciwko COVID-19, proszę 

przyjąć następujące informacje. 

Mając na względzie zminimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19, należy 

wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów rektorzy uczelni dysponują stosownymi 

narzędziami prawnymi, które umożliwiają organizację działalności uczelni w sposób 

zapewniający względnie bezpieczne warunki dla funkcjonowania całej społeczności 

akademickiej. Uczelnie w szczególności mają możliwość prowadzenia kształcenia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. zdalnego) oraz 

wprowadzenia pracy zdalnej. Niezwykle istotne jest przy tym zapewnienie ciągłości 

działalności uczelni. 

Należy podkreślić, iż zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być 

zrealizowane zdalnie (np. zajęcia laboratoryjne, kliniczne, symulacyjne, warsztaty, 

zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych), jeżeli tylko sytuacja epidemiczna na 

to pozwala, powinny być prowadzone stacjonarnie - w siedzibach lub filiach uczelni.

Należy wskazać, że organy uczelni nie są organizacyjnie ani też służbowo 

podporządkowane żadnemu organowi administracji publicznej. Minister Zdrowia nie 

określa zasad organizacji procesu kształcenia, w tym również egzaminów odbywających 

się w toku kształcenia na kierunku lekarskim. Sprawowany przez Ministra nadzór nad 
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uczelniami jest ściśle określony i wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.).

Zgodnie z art. 76a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce uczelnia może 

zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie 

studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone 

zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią 

z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu 

i rejestrację, jednakże nie jest do tego zobowiązana. Ostateczna decyzja w tym zakresie 

należy do uczelni jednakże podobnie, jak i w przypadku zajęć, zapewnienie 

bezpieczeństwa studentom i pracownikom uczelni powinno być najwyższym priorytetem.

Należy podkreślić, że rektor jest przełożonym wszystkich studentów, doktorantów 

i pracowników uczelni, a do jego głównych zadań należy m.in. zarządzanie uczelnią.

Wobec powyższego szczegółowe rozwiązania organizacyjne w zakresie sposobu 

realizacji zajęć, w tym przeprowadzania zaliczeń, kolokwiów, egzaminów należą do 

kompetencji uczelni, która prowadzi kształcenie na studiach.

Studenci, będący częścią wspólnoty akademickiej mają prawo, w przypadku 

wątpliwości, zastrzeżeń czy też obaw, przedstawić swoją sprawę rektorowi uczelni.

Zgodnie z art. 51 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rektor uczelni jest 

zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy 

i kształcenia.

Należy dodać, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentów oraz ich rodzin 

zastosowanie mają również przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 2398), które wprowadza obowiązek szczepień 

przeciwko COVID-19 dla między innymi:

 osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 

1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób 

wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie 

zawodu medycznego,

 studentów kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania 

zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 

619, 1630, 2141 i 2232).
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Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż 24 stycznia 2022 r. weszło w życie 

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

Nowelizacja ma na celu uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania 

w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do 

wykonywania ww. zawodów medycznych.

Wprowadzenie rozwiązań w powyższym zakresie jest uzasadnione szczególnymi 

okolicznościami związanymi z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności potrzebą 

zapewnienia wsparcia podmiotom leczniczym i służbom sanitarno-epidemiologicznym 

w realizowanych przez nie zadaniach. Jednocześnie mają stanowić mechanizm 

zachęcający studentów kształcących się na tych studiach do podejmowania działań 

wspierających podmioty lecznicze i służby sanitarno-epidemiologiczne 

w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Analogiczne do rozwiązań, które 

obowiązywały w latach akademickich 2019/2020 i 2020/2021, studenci studiów 

przygotowujących do wykonywania ww. zawodów medycznych: - wykonujący, w trakcie 

tego roku akademickiego, czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty 

lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (tych, do 

których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące 

umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności).

Uczelnia będzie mogła dokonać zaliczenia studentowi przedmiotowych zajęć, 

uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności 

zawarte w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w którym student je wykonywał.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157 

Szanując autonomię uczelni, o której mowa wyżej, jak również mając przekonanie, że to 

Rektorzy mają najlepsze rozeznanie dotyczące sytuacji w miastach stanowiących 

siedziby uczelni, na chwilę obecną nie przewiduje się wydania rozporządzenia 

wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/157
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Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
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