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OŚWIADCZENIE REKTORA UM MSC w WARSZAWIE 
 
W związku z zapytaniami, które napływają do dziekanatu i władz uczelni, odnoszącymi się do 
przyjętych zarządzeniem Rektora Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC)              
w Warszawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 
2021/2022, uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

1. Zarządzenie wydane jeszcze przez poprzedniego Rektora jest obowiązujące i nie 
zamierzam go modyfikować. Aktualnie, zgodnie z dzisiejszymi danymi epidemicznymi, 
gwałtownie rośnie tzw. IV fala COVID-19 w Polsce, mamy 5416 zajętych łóżek COVID-
owych w skali kraju, 449 osoby przebywają pod respiratorami, odnotowano 6265 
nowych zakażeń, a 93 osoby zmarły. Najwięcej przypadków odnotowuje się                                  
w województwie lubelskim, mazowieckim i podlaskim, a więc w województwach,                         
z których rekrutuje się większość naszych studentów. 
 

2. Zarządzenie wydano w trosce o życie i zdrowie naszych studentów, pracowników, ich 
bliskich i rodzin. W uczelni naszej studiuje wielu pracowników systemu ochrony zdrowia, 
mających na co dzień kontakt z pacjentami, osobami chorymi, narażonymi w sposób 
szczególny na zachorowania, powikłania i zgony z powodu COVID-19. Nieuzasadnione 
niezaszczepienie się przeciwko COVID-19 należy zatem uznać, w moim mniemaniu, za 
postawę szczególnie nieodpowiedzialną i niegodną postawy studenta i pracownika UM 
MSC – uczelni medycznej kształcącej na kierunkach: lekarskim, pielęgniarskim, 
ratownictwa medycznego i kosmetologii. 

 
3. UM MSC nie jest pierwszą warszawską uczelnią, wprowadzającą takie zasady. Napłynęły 

do nas liczne wyrazy wsparcia, gratulacje i podziękowania za wprowadzone rozwiązanie, 
w tym również ze strony studentów i pracowników. Jesteśmy bardzo podbudowani tymi 
głosami, bo świadczą one o odpowiedzialności, wysokiej postawie etycznej                                   
i zrozumieniu powagi chwili, w której nadal niezaszczepionych pozostaje 48% Polaków. 
Tylko razem możemy przeciwdziałać pandemii, szczepiąc się lub testując, stosując środki 
dezynfekcji, dystansowania i noszenia maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4. Podstawą prawną działań Uczelni w omawianej kwestii jest art. 50 Ustawy                               

o szkolnictwie wyższym i nauce, a także akty wyższego rzędu – przede wszystkim art. 68 
Konstytucji RP („Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”). Konstytucja RP w art. 70 ust. 5 
„zapewnia autonomię szkół wyższych”, a sama zasada autonomii definiowana jest w art. 
25 ust. 3. W uzasadnieniu wyroku z 28 kwietnia 2009 roku, Trybunał Konstytucyjny 
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zaznaczył, że uczelnie mają prawo do autonomii, a prawo to jest ściśle powiązane z 
prawami i wolnościami gwarantowanymi konstytucyjnie. Uznanie autonomii za prawo 
uczelni nadaje jej charakter prawa wolnościowego. Wyjątkowe możliwości ograniczeń 
w zakresie korzystania z niektórych praw i wolności, m.in. dla ochrony zdrowia, również 
wymieniane są art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

 
5. Uprzejmie przypominamy również, że szczepienia przeciwko COVID-19, jak i testy 

antygenowe studenci mogą wykonywać przy Al. Solidarności 12, w kampusie 
dydaktycznym Uczelni. Koszt testu antygenowego dla studentów i pracowników – 100 
zł. Osoby chętne na bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19 cały czas mogą zgłaszać 
się do dziekanatu. W funkcjonującym zarządzeniu przyjęto, że dla osób wybierających 
testowanie, a nie szczepienie, należy przekładać negatywny wynik testu co tydzień, 
bowiem co tydzień dziekanat będzie sporządzał listę osób dopuszczonych do zajęć. 
Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie daleko różne od obowiązujących regulacji 
prawnych w wielu krajach Unii Europejskiej (Włochy, Francja), gdzie testy 
przeprowadzać trzeba co 48 h, aby przyjść do pracy. Sądzimy jednak, że nawet i to 
rozwiązanie zachęci niezdecydowanych do bezpłatnych szczepień, zmniejszy ryzyko 
szerzenia się pandemii, jak i uchroni społeczność UM MSC przed zwiększoną liczbą 
przypadków COVID-19 w tzw. IV fali. 
 

Przypominamy, że uczelnia zorganizowała również specjalne zajęcia poświęcone aktualizacji 
wiedzy o COVID-19, zachęcamy do zainteresowania się tą ofertą dydaktyczną. Jeszcze raz 
apelujemy o mądrość, szacunek dla zdrowia i życia, empatię w stosunku osób szczególnie 
narażonych na ciężki przebieg i zgon z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Tzw. „wolność 
osób nie szczepiących się” kończy się tam, gdzie wchodzi w kolizję ze zdrowiem i życiem innych 
obywateli. Fałszywie pojmowana „wolność obywatelska”, antyszczepionkowe hasła „walki z 
segregacją epidemiczną” bolą nas, medyków, szczególnie. Bo to my, medycy, powinniśmy w 
sposób szczególny podchodzić do zdrowia, wiedzy i życia. Nasze działania to prewencja 
ponownego zamykania szpitali, kolejnych fal hospitalizacji. To również prewencja zgonów z 
innych przyczyn, które, jak wiemy, były skutkiem paraliżu systemu ochrony zdrowia w 
poprzednich falach pandemii. Jako lekarz, naukowiec, rektor uczelni medycznej zwracam się 
zatem jeszcze raz z apelem do naszej społeczności: apelujemy o godną postawę etyczną 
studenta UM MSC, o współdziałanie z władzami uczelni w celu walki z pandemią. 
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