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Wasza Magnificencjo! Szanowny Panie Rektorze!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo dotyczące zasad odbywania 

praktyk wakacyjnych, zajęć praktycznych, ćwiczeń klinicznych oraz praktyk zawodowych 

przez studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim w Szpitalu 

Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

Z przekazanych informacji wynika, że studenci będą mogli realizować zajęcia 

w Szpitalu jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego pełne zaszczepienie się 

przeciwko Covid-19. W praktyce oznaczać to będzie, że w zajęciach nie będą mogły wziąć 

udziału zarówno osoby, które w ogóle nie są zaszczepione, jak i te, które otrzymały tylko 

pierwszą dawkę szczepionki bądź chorowały w ostatnim czasie na Covid-19 i zgodnie 

z zaleceniami nie mogą przystąpić do szczepienia, jak również osoby, które nie mogą się 

zaszczepić z uwagi na istnienie innych przeciwskazań.

Z uzyskanych przez Rzecznika informacji wynika, że władze Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zobligowały studentów do przekazania za pośrednictwem ankiety 
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internetowej informacji, czy spełniają oni powyższy wymóg warunkujący udział 

w zajęciach w Szpitalu. 

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), zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień 

w sprawie, w szczególności zaś o wskazanie, na jakiej podstawie uczelnia gromadzi dane 

studentów dotyczące faktu zaszczepienia się przeciw Covid-19 oraz przesłanie 

ewentualnych relewantnych uczelnianych aktów prawnych.

Łączę wyrazy szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu
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