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Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r.

Pani
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Komisja ds. organizacji procesu szczepień
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lutego 2021 r. uprzejmie informuję, iż rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.
207) wskazuje, iż szczepieniu w Etapie „0” podlegają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni
medycznej, bez związku z faktem czy mają kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym lub
pacjentami. Zasadą kwalifikacji nauczyciela akademickiego do etapu „0” jest treść art. 68 ust 1 pkt
1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85
z późn. zm.). Szczepieniem w priorytetowej grupie „0” są objęci wszyscy nauczyciele akademiccy
uczelni, których program studiów przygotowuje do wykonywania zawodów lekarza, lekarza
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty czy
ratownika medycznego. Kwalifikacją do szczepień nauczycieli akademickich będzie w tym wypadku
program studiów a nie kontakt wykładowcy z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Odnosząc się do drugiej części pisma należy wskazać, iż nauczyciele akademiccy zatrudniani są na
podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r prawa o szkolnictwie
wyższym i nauce ft.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Obowiązujące przepisy wskazują, że praca
może być świadczona w różnych formach organizacyjno-prawnych. Osoby z którymi została zawarta
umowa cywilnoprawna nie posiadają statutu nauczyciela akademickiego, ponieważ treść stosunku
prawnego, który łączy obie strony umowy nie znajduje w oparcia w treści art. 22 J kodeksu pracy.
W związku z powyższym szczepienie pracowników z grupy administracji, technicznych jak i
wolontariuszy i stażystów oraz osób zatrudnionych w uczelni na podstawie umów
cywilnoprawnych, pracowników firm współpracujących z uczelnią i w związku z tym przebywających
w trybie ciągłym w uczelni medycznej nie mają podstaw prawnych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem jest możliwość wystawienia skierowania na bieżące szczepienia
każdej osobie uprawnionej według aktualnego stanu prawnego. Należy mieć na uwadze, że
komunikaty w Ministerstwie Zdrowia będą sukcesywnie zmieniane a tym samym przepisy w/w
rozporządzenia.
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