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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadającą na wystąpienie z dnia 16 lutego 2022 r. (pismo znak: 

VII.7033.12.2022.AMB) w sprawie rozważenia przez Ministra Zdrowia możliwości 

podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia rozwiązań prawnych 

umożlwiających weryfikację statusu zaszczepienia przeciw COVID-19 studentów uczelni 

medycznych oraz stwarzających mechanizmy pozwalające na podejmowanie przez 

władze uczelni czy jednostki, w których odbywają się praktyki, adekwatnych działań 

zapobiegających transmisji wirusa Sars-Cov-2, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska 

w sprawie.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że stanowisko Pana Rzecznika przedstawione w ww. 

piśmie względem dochodzenia oraz weryfikacji obowiązku szczepienia przeciw Covid-

19 u studentów uczelni medycznych jest tożsame z wykładnią prezentowaną przez 

Ministra Zdrowia w zakresie realizacji obowiązku zaszczepiania wynikającego z § 12a 

ust. 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340).

Niezastosowanie się do określonych zakazów, nakazów i ograniczeń, wprowadzanych 

w czasie epidemii, sankcjonują regulacje zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2069, z póź.zm.) w rozdziale 8A – Kary pieniężne, w tym w art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy. 

Z powyższych regulacji wynika, że kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o 
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którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy, tj. ustanowionego w ww. rozporządzeniu 

obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, podlega karze pieniężnej, 

która jest wymierzana, w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego i państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego.

Studenci 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, aktualnie są zobowiązani do wykonania 

obowiązkowego szczepienia przeciw COVID-19 podobnie jak do uzupełnienia szczepień 

ochronnych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu b (WZW B)1, jeżeli to 

szczepienie w dzieciństwie nie było wykonane. 

Żądanie udokumentowania przez studentów faktu poddania się obowiązkowemu 

szczepieniu przeciw COVID-19 aktualnie nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach 

prawa jednak zakres podejmowanych działań prowadzonych przez Uczelnię w kierunku 

wzmocnienia poczucia obowiązku i odpowiedzialności za postawy ma szczególne 

znaczenie dla zwiększenia świadomości społecznej.

Uczelnia biorąc pod uwagę kierunek studiów i stawiane wymagania, w tym nałożony 

obowiązek szczepienia powinna informować studenta o obowiązku szczepienia, oraz 

możliwości jego nieodpłatnej realizacji. 

Jednocześnie choć w przypadku studentów nie zachodzi warunek stosunku pracy, nie 

mniej jednak uczelnie wyższe powinny intensyfikować działania informacyjne na temat 

skuteczności i celowości szczepień zwłaszcza mając na względzie ochronę 

społeczności akademickiej oraz pacjentów, z którymi mają kontakt studenci w ramach 

praktyk zawodowych, uwzględniając okoliczności związane z rodzajem i kierunkiem 

kształcenia.

Z chwilą podjęcia inicjatywy ustawodawczej sankcjonującej możliwość weryfikacji stanu 

zaszczepienia przez władze uczelni względem studentów przekażę propozycję zmian 

wraz z uzasadnieniem podjętych działań.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

1 podstawą do wykonania szczepienia ochronnego przeciw WZW B jest rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 2018 poz. 753 z późn. 
zm.), gdzie w § 3 pkt 12 lit. c wskazano, że: Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu b obejmuje studentów uczelni medycznych lub 
innych uczelni, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni.
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