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Szanowny Panie Dziekanie!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotyczącą zasad organizacji 
zajęć praktycznych, ćwiczeń klinicznych, praktyk oraz praktyk zawodowych na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 
2021/2022.

Z komunikatu Pana Dziekana z dnia 10 czerwca br. wynika, że do w/w zajęć będą 
dopuszczeni jedynie studenci, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19. Takie 
rozwiązanie ma być podyktowane koniecznością dostosowania się do decyzji kierowników 
jednostek zewnętrznych względem uczelni, w których odbywać się mają te zajęcia. 
Z komunikatu wynika, że z możliwości realizacji przewidzianych programem studiów 
przedmiotów będą wykluczeni wszyscy niezaszczepieni studenci, bez względu na 
przyczynę, tj. także osoby które nie mogą się zaszczepić z uwagi na trwałe bądź czasowe 
przeciwwskazania czy osoby dysponujące aktualnym wynikiem testu. Nie jest też jasne, 
w jaki sposób fakt zaszczepienia będzie podlegał weryfikacji, tj. w szczególności, czy 
uczelnia będzie żądać przedłożenia przez studentów certyfikatów zaszczepienia bądź 
oświadczeń dotyczących tego faktu. 

Warszawa, 22-08-2021 r.

Pan
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków
wnz@cm-uj.krakow.pl 
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Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika, 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 przedstawienie Rzecznikowi 
wyjaśnień w niniejszej sprawie, w szczególności zaś o wskazanie:

 w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej uczelnia ma zamiar weryfikować fakt 
zaszczepienia się studentów przeciw COVID-19,

 czy z udziału w zajęciach wykluczeni będą wszyscy niezaszczepieni studenci bez 
względu na przyczynę oraz

 czy uczelnia podjęła działania w celu umożliwienia wszystkim studentom odbycia 
przewidzianych programem studiów praktyk, np. poprzez zorganizowanie ich 
w innych podmiotach bądź czy przewidziano alternatywną formę zaliczenia zajęć 
albo umożliwienie odbycia ich w czasie późniejszym, po zniesieniu obostrzeń 
związanych z pandemią. 

Jednocześnie w załączeniu pozwalam sobie przesłać wystąpienia RPO skierowane do 
Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Ministra Edukacji 
i Nauki zawierające stanowisko RPO w zakresie zgodności z prawem ograniczenia 
możliwości udziału w zajęciach jedynie dla osób zaszczepionych oraz postulat dotyczący 
konieczności rozważenia potrzeby podjęcia inicjatywy w celu zapewnienia uczelniom 
podstaw prawnych dla podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych na rzecz 
ochrony życia i zdrowia studentów i pracowników uczelni w czasie pandemii.

Łączę wyrazy szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 2:

1. Wystąpienie RPO do Przewodniczącego KRASP;
2. Wystąpienie RPO do MEiN.
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