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Kraków, 8 marca 2021 r. 

 

Szanowny Pan 

dr Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia  

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

jako komisje związkowe OZZ Inicjatywa Pracownicza funkcjonujące przy uczelniach 

wyższych oraz instytutach Polskiej Akademii Nauk apelujemy o jak najszybsze objęcie 

szczepieniami przeciw COVID-19 osób pracujących na uczelniach wyższych oraz 

w instytutach PAN na stanowiskach administracyjnych i technicznych, a także wszystkich 

innych osób niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym. 

Nasz sprzeciw wzbudza decyzja Ministerstwa Zdrowia o nieobjęciu szczepieniami osób 

pracujących w administracji, w pionie technicznym, na portierniach i w bibliotekach, a także 

modelek i modeli (wszystkich pracowników i pracownic nieakademickich). Nie ma to 

żadnego pragmatycznego uzasadnienia. Obecnie to właśnie one są szczególnie narażone na 

kontakt z wirusem COVID-19. Wiele z nich nie może pracować zdalnie, a ich obowiązki 

służbowe związane są ze stałym kontaktem z innymi pracownikami/cami, studentami/tkami 

oraz osobami spoza zakładu pracy. Ich zdrowie jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania 

uczelni. Z samej natury pandemii wynika, że powrót do nauczania stacjonarnego będzie 

możliwy jedynie po zaszczepieniu całej społeczności akademickiej. Zwracamy przy tym 

uwagę na fakt, że priorytetowo szczepione są też tylko te osoby na studiach doktoranckich, 

które akurat w tym momencie prowadzą zajęcia na uczelni. Apelujemy zatem zarówno 

o objęcie szczepieniami wszystkich nieakademickich pracowników i pracownic uczelni 

wyższych, w tym uczelni artystycznych, jak i pracowników i pracownice instytutów Polskiej 

Akademii Nauk, w szczególności osoby prowadzące i obsługujące dydaktykę w szkołach 

doktorskich PAN, a także wszystkie osoby posiadające status doktoranta. 

 

W trosce o to, by w bezpieczny sposób powrócić do nauczania stacjonarnego, apelujemy aby 

Ministerstwo Zdrowia zrewidowało plany szczepień tak, aby jak najszybciej objąć nimi 

wszystkie osoby pracujące w szkolnictwie wyższym.   

mailto:ozzipuj@gmail.com


 

 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza 

przy Uniwersytecie Jagiellońskim 

ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków 

ozzipuj@gmail.com  

Nasz apel kierujemy także do Ministra Nauki i Edukacji. Apelujemy także do członków 

i członkiń Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uczelni 

Artystycznych oraz Prezydium PAN o poparcie naszych postulatów oraz o zwrócenie się 

bezpośrednio do Ministra Zdrowia o ich realizację. 

Popieramy tym samym postulaty Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z 2 marca 2021 

roku. Zwracamy uwagę, by z pracowników i pracownic oświaty, które powinny być 

priorytetowo zaszczepione, nie wykluczyć żadnej grupy osób niezbędnych do realizacji 

procesu dydaktycznego. Zwracamy się do ZNP oraz NSZZ “Solidarność” o wspólne działania 

w sprawie szczepień wszystkich osób tworzących akademicką wspólnotę 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim 

Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim 

Międzyzakładowa Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Polskiej Akademii Nauk 

i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia 

(obejmująca swym działaniem Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz 

w Poznaniu) 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Minister Nauki i Edukacji 

Przewodniczący KRASP 

Przewodniczący KRUA 

Prezes PAN 

Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
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