
 

Poznań, 03.02.2022 r.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 

Kto będzie mógł wziąć udział w zajęciach od dnia 1 marca 2022 r.  
 
Jeśli jesteś studentem następujących kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, 
pielęgniarstwo, położnictwo, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, to by 
uczestniczyć w zajęciach od dnia 1 marca br. musisz: 

a) posiadać ważny unijny certyfikat covid, 
lub 

b) być ozdrowieńcem, przy czym od pozytywnego wyniku testu nie może upłynąć więcej niż 6 
miesięcy (musisz posiadać oficjalne dokumenty potwierdzające ten status), 
lub 

c) posiadać orzeczenie lekarskie o przeciwskazaniach do zaszczepienia się, wydane przez 
lekarza specjalistę w danej dziedzinie związanej z zaistnieniem okoliczności wyłączających 
możliwość zaszczepienia się.  
 

Jak będzie przebiegać weryfikacja dopuszczająca do zajęć? 
 
Od dnia 7 lutego na portalu WISUS S będziesz mógł wpisać dane z Twojego unijnego certyfikatu 
covid podając informacje dotyczące szczepień lub określając status ozdrowieńca. Dodatkowo należy 
załączyć scan certyfikatu w pełnej wersji, co umożliwi nam weryfikację załączonych danych. Jeśli 
natomiast posiadasz przeciwskazania do szczepienia, należy załączyć scan orzeczenia lekarskiego.  
Na tej podstawie wykładowcy otrzymają listę osób dopuszczonych do zajęć.  
Szczegółowa instrukcja wypełnienia danych oraz załączenia dokumentów będzie umieszczona na 
portalu WISUS S.  
 
Czy niezaszczepieni studenci będą wpuszczani na zajęcia? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie? 
 
Jeśli nie dopełnisz obowiązku podania informacji w systemie WISUS do dnia 28 lutego br. (ważne 
szczepienie, status ozdrowieńca, orzeczenie o przeciwskazaniach), utracisz możliwość udziału w 
zajęciach – nie będziesz dopuszczony do zajęć.  
 
Wynika to zarówno z Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Regulaminu Studiów UMP.  
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, zgodnie z § 12a ust.1 pkt.3 rozporządzenia z 20 marca 2020 r. studenci kształcący się na 
określonych kierunkach podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19. Takie szczepienie 
należy uznać, za wymagane przez Uniwersytet zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązkowe 
szczepienie niezbędne do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.  



Zgodnie z regulaminem (§ 8 ust.3), student ma obowiązek terminowego poddania się wymaganym 
przez Uniwersytet Medyczny, zgodnie z odrębnymi przepisami szczepieniom – niezbędnym do 
uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, podczas których istnieje możliwość przeniesienia 
zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Niepoddanie się szczepieniom skutkuje 
niedopuszczeniem do uczestnictwa w zajęciach i praktykach zawodowych. 
 
Możliwość udziału w zajęciach dla osób niezaszczepionych jest tylko w przypadku dwóch sytuacji: 

a) posiadanie statusu ozdrowieńca, przy czym jest on ważny jedynie 6 miesięcy od dnia 
otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 

b) posiadania orzeczenia lekarza specjalisty o przeciwskazaniach do szczepienia.  
 
Czy dla studentów bez ważnego unijnego certyfikatu covid (niezaszczepieni lub nieposiadający 
status ozdrowieńca) będą organizowane oddzielne zajęcia, lub zajęcia zdalne? 
 
Nie, nie ma takiej możliwości  
 
Czy dla studentów bez ważnego unijnego certyfikatu covid (niezaszczepieni lub nieposiadający 
status ozdrowieńca) będą niedopuszczeni tylko do zajęć bezpośrednich? 
 
Nie, studenci będą niedopuszczeni do wszystkich zajęć bez względu na ich formę.  
 
Czy osoby które posiadają unijny certyfikat covid z datą ważności upływającą przed 1 marca będą 
mogły uczestniczyć w zajęciach po 1 marca 2022 r.? 
 
Nie, dopuszczenie do zajęć warunkowane jest posiadaniem ważnego unijnego certyfikatu covid.  
W dokumencie tym określono: 

a) datę ważności (szczepieni),  
b) datę uzyskania dodatniego wyniku testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 

(ozdrowieńcy). 
Data ważności certyfikatu u osób zaszczepionych oznacza termin, do którego masz uprawnienia do 
udziału w zajęciach. W przypadku ozdrowieńców liczymy 6 miesięcy od daty testu – to okres 
ważności certyfikatu.  
A zatem ponowne załączenie dokumentów będzie wymagane jedynie po upływie powyższych 
terminów, o czym system poinformuje Ciebie z odpowiednim wyprzedzeniem.  
 
Co w sytuacji, kiedy zaszczepię się później lub przyjmę dawkę uzupełniającą po 1 marca 
 
W każdej chwili możesz uzupełnić dane w systemie WISUS, załączając skan dokumentów. Po 
weryfikacji danych przez Uczelniane Centrum Obsługi Studentów (przyjęcie pełnego cyklu 
szczepienia lub dawki uzupełniającej wydłużającej ważność certyfikatu), zostaniesz wpisane na listę 
studentów uprawnionych do udziału w zajęciach.  
 
Czy weryfikacja unijnego certyfikatu COVID nie stanowi naruszenia przepisów o ochronie danych 
osobowych? 
 
Nie stanowi to naruszenia danych osobowych. Obowiązek weryfikacji statusu studenta na podstawie 
unijnego certyfikatu covidowego wprowadza Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dodatkowo 
zastosowanie mają tu przepisy RODO, wskazujące że przetwarzanie danych osobowych jest 
możliwe, jeśli jest ono niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 



zdrowotnymi (czyli pandemia COVID-19). Ponadto można powołać się na zapisy ustawowe 
pozwalające na przetwarzanie danych w sytuacji: 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Uniwersytet musi 
wypełnić obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Zdrowia); 

• wykonywania zdań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz zadań realizowanych w interesie publicznym 
(ograniczanie transmisji wirusa, ochrona pacjentów).  

 
Ponadto należy podkreślić, że dane będą przechowywane w zabezpieczonym systemie, z 
ograniczonym dostępem do informacji. Dostęp do podanych informacji będzie jedynie dla 
pracowników przetwarzających dane, a nie będzie widoczny dla wykładowców (wykładowcy 
otrzymają jedynie informację o osobach dopuszczonych do zajęć).  
 
Czy studenci powyższych kierunków niedopuszczeni do zajęć stracą natychmiast status studenta 
UMP? 
 
Studenci bez certyfikatu lub osoby, które nie podadzą danych umożliwiających weryfikację 
informacji w systemie, nie będą automatycznie relegowane z Uczelni.  
Jednakże z racji na panującą pandemię, a także w oparciu o przepisy prawa, student taki nie zostanie 
dopuszczony do zajęć. Takie niedopuszczenie do zajęć może w efekcie doprowadzić do powstania 
innych okoliczności, które stanowić mogą podstawę do uruchomienia procedury skreślenia z listy 
studentów, a takimi są zgodnie z § 56 ust.2 Regulaminu Studiów UMP m.in:  

• brak postępów w nauce, który stwierdza się, gdy stopień realizacji programu studiów 
wyklucza możliwość zaliczenia roku studiów,  

• brak udziału w obowiązkowych zajęciach;  
• nieuzyskanie zaliczenia roku lub okresu sesji ciągłej w wyznaczonym terminie. 

 
 


