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J.M. Rektorzy uczelni

kształcących na kierunku lekarskim

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo Rektorzy,

w związku z wątpliwościami uczelni związanymi z uruchomieniem w dniu 18 lipca br. 

procedury składania wniosków przez studentów kierunku lekarskiego o kredyt na studia 

medyczne przekazuję poniższą informację.

I. Kwestia osoby odpowiedzialnej za podpisanie zaświadczenia studentowi 
ubiegającemu się o kredyt na studia medyczne.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 103a ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) dalej zwana  „ustawą” do wniosku

o kredyt na studia medyczne student zobowiązany jest załączyć zaświadczenie wydane 

przez rektora potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, oraz numer rachunku 

bankowego uczelni (…).

W związku z wątpliwościami płynącymi ze strony uczelni czy ww. zaświadczenie 

zobowiązany jest podpisywać każdorazowo rektor uczelni, uprzejmie informuję, że nie 

ma takiej konieczności tj. może je podpisać rektor, ale rektor może także upoważnić 

pracownika uczelni (np. dziekana, kierownika dziekanatu, pracownika dziekanatu) do 

podpisywania tego typu zaświadczeń.

II. Termin ważności wydanych zaświadczeń.

W stosunku do zaświadczeń wydanych przez uczelnie w roku akademickim 2021/2022 

należy wskazać, że wszystkie zaświadczenia wydane przez rektorów lub upoważnione 

osoby do wydawania tych zaświadczeń w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 30 września 
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2022 r. są ważne i nie ma konieczności ich ponownego wydania w związku z datą ich 

wydania, dłuższą niż 30 dni od momentu wydania zaświadczenia.

W przypadku natomiast zaświadczeń, które będą wydane począwszy

od 1 października 2022 r. należy zaznaczyć, że będą one ważne przez okres 30 dni od 

daty wystawienia.

III. Możliwość ubiegania się o kredyt na studia medyczne przez osoby, dla 
których rok akademicki 2021/2022 był ostatnim tj. 6 rokiem studiów.

W związku z faktem, że w dniu wejścia w życie ustawy tj. 18 grudnia 2021 r. oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne (1 kwietnia 

2022 r.) studenci wszystkich roczników kierunku lekarskiego (1-6) uzyskali uprawnienie 

do ubiegania się o kredyt na studia medyczne.

W związku z powyższym, osoby dla których rok akademicki 2021/2022 był ostatnim

tj. 6 rokiem studiów, zachowują uprawnienie do ubiegania  się o kredyt na studia 

medyczne do 30 września 2022 r. Po tym terminie ubieganie się o kredyt na studia 

medyczne przez ww. osoby nie będzie możliwe.

W załączeniu przekazuję zaktualizowany wzór zaświadczenia uwzgledniający osoby dla 

których rok akademicki 2021/2022 był ostatnim tj. 6 rokiem studiów,

z uprzejmą prośbą o jego stosowanie (załącznik nr 1).

IV. Kwestia wskazywania w zaświadczeniu wydawanym przez uczelnię 
wysokości opłat za usługi edukacyjne (część E załączonego wzoru 
zaświadczenia).

Nie ma konieczności wskazywania w zaświadczeniu wystawianym np. studentowi

6 roku studiów każdorazowo wszystkich opłat semestralnych za usługi edukacyjne za 

cały okres studiów w sytuacji, gdy student ubiega się o sfinansowanie z kredytu na studia 

medyczne dwóch ostatnich semestrów studiów. W takim przypadku wystarczy, że

w zaświadczeniu znajdą się opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące studenta

w okresie tych semestrów studiów, które student może sfinansować z kredytu. 

Wskazanie wszystkich opłat za usługi edukacyjne jakie ponosił student w okresie jego 

kształcenia tj. za okres kiedy nie korzystał z kredytu na studia medyczne jest 
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dopuszczalne, ale nie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o kredyt na studia 

medyczne.

W przypadku studentów, którzy będą wnioskować o kredyt na studia medyczne na

6-letni cykl kształcenia wówczas wszystkie opłaty za usługi edukacyjne powinny być 

uwzględnione w ww. zaświadczeniu.

Całkowite pominięcie  ww. kwestii w zaświadczeniu przygotowywanym przez uczelnię

i np. odsyłanie studenta do stron internetowych uczelni na których znajdują się 

informacje dotyczące wysokości opłat za studia nie znajduje uzasadnienia (tym bardziej 

że studenci rozpoczynali studia w różnym czasie i ich opłaty za studia są bardzo 

zróżnicowane). Powyższe prowadzi do sytuacji, że student nie może uzyskać kredytu na 

studia medyczne z uwagi na braki formalne w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

V. Stosowanie innych wzorów zaświadczeń przez uczelnię niż przekazane 
uczelniom przez Ministra Zdrowia.

Należy wskazać, że elementy niezbędne, które powinno zawierać zaświadczenie 

wynikają z art. 103a ust. 7 ustawy, a wzór zaświadczenia nie jest określony przepisami 

prawa. Dopuszczalne jest zatem stosowanie wzorów zaświadczeń opracowanych przez 

uczelnie, o ile te wzory uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do udzielenia 

kredytu na studia medyczne. 

W przypadku braku wskazania przez uczelnię warunków finansowych odbywania 

kształcenia, przez które należy rozumieć wysokość opłat za usługi edukacyjne

w poszczególnych semestrach (docelowo mających zostać sfinansowanych z kredytu 

na studia medyczne), albo innej informacji wymaganej zgodnie z art. 103a ust. 7, bank 

wezwie studenta o dostarczenie kompletnego zaświadczenia.

Niezależnie od powyższego, w celu sprawnego przebiegu procedury ubiegania się

o kredyt na studia medyczne, zaleca się stosowanie wzoru zaświadczenia 

opracowanego przez resort zdrowia w porozumieniu z BGK (wzór zaświadczenia

w załączeniu). 

Powyższe umożliwi sprawną obsługę wniosku kredytowego przez bank udzielający 

kredytu na studia medyczne oraz pozwoli uniknąć sytuacji w której student odsyłany jest 

przez bank do uczelni z uwagi na brakujące informacje w zaświadczeniu. Należy mieć 
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na uwadze fakt, że bank kredytujący nie udzieli kredytu na studia medyczne bez 

uzyskania niezbędnych informacji, o których mowa w zaświadczeniu.

VI. Kwestia terminu wnioskowania o kredyt na studia medyczne.

Co do zasady, wniosek o kredyt na studia medyczne student może złożyć w terminie 21 

dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów na uczelni, na której wnioskodawca 

studiuje (datą rozpoczęcia danego semestru, od której liczony jest 21-dniowy termin, jest 

dzień wynikający z harmonogramu organizacji roku akademickiego danej uczelni).

Wyjątek od ww. reguły stanowią terminy składania wniosków o kredyt na studia 

medyczne w roku 2022, w których studenci będą mieli możliwość składania wniosków

o kredyt na studia medyczne w dwóch okresach:

1) Pierwszy okres składania wniosków w roku 2022: 

Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 studenci 

mogą złożyć do dnia 30 września 2022 r.

2) Drugi okres składania wniosków w roku 2022:

Wniosek o kredyt na studia medyczne dotyczący finansowania opłat za studia 

począwszy od pierwszego semestru roku akademickiego 2022/2023 studenci będą 

mogli złożyć w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia tego semestru studiów.

VII. Kwestia możliwości wydawania zaświadczeń osobom zakwalifikowanym 
na studia medyczne nieposiadającym statusu studenta.

Z art. 103a ustawy wynika, że student odbywający studia na kierunku lekarskim w języku 

polskim na warunkach odpłatności może ubiegać się o kredyt na pokrycie opłat za usługi 

edukacyjne na tych studiach, zwany dalej „kredytem na studia medyczne”. 

Z art. 103a ust. 6 ustawy wynika, że do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się 

zaświadczenie wydane przez rektora potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, 

oraz numer rachunku bankowego uczelni, o którym mowa w art. 103b ust. 1.

Zgodnie z art. 83 ustawy osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa 

studenta z chwilą złożenia ślubowania.
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W świetle powyższego należy wskazać, że ww. zaświadczenia mogą być wydawane 

studentom, a nie osobom zakwalifikowanym na studia, którzy nie posiadają statusu 

studenta.

VIII. Co w przypadku kiedy osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia dot. 
kredytu na studia medyczne, kontynuująca kształcenie, była potraktowana 
indywidualnie co do wysokości opłat za studia i w czasie trwania roku 
akademickiego wysokość ta uległa obniżeniu np. z powodu trudnej sytuacji 
materialnej, dobrych wyników w nauce, itp.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie 

kredytów na studia medyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 665) wypłata kolejnych transz 

kredytu na studia medyczne jest uzależniona od tego, czy kredytobiorca przedstawi 

dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze, i jest 

dokonywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego dokumentu przez bank, jednak 

nie później niż w terminie określonym w art. 103b ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego uczelnia zobowiązana jest potwierdzić, wysokość opłat za usługi 

edukacyjne sfinansowane z kredytu na studia medyczne w zaświadczeniach 

potwierdzających kontynuowanie studiów w kolejnych semestrach wskazując zmienioną 

kwotę opłat za usługi edukacyjne.

Ponadto zgodnie z art. 103b ust. 6 ustawy w przypadku pobrania transzy semestralnej 

kredytu na studia medyczne nienależnie w wyniku działania albo zaniechania podczas 

weryfikacji statusu studenta, uczelnia zwraca na rachunek banku środki w wysokości tej 

transzy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub uczelnię, że transza 

została pobrana nienależnie. 

Nienależnie pobrana transza kredytu na studia medyczne (np. wyższa niż wynika to

z zaświadczenia wydanego studentowi przez rektora lub osobę przez niego 

upoważnioną) powinna zostać zwrócona (w zakresie różnicy) przez uczelnię na 

rachunek banku w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub uczelnię, że 

transza została pobrana nienależnie. Powyższe może rodzić również obowiązek 

aneksowania umowy kredytu na studia medyczne zawartej pomiędzy studentem

a bankiem w związku ze zmianą warunków udzielonego kredytu na studia medyczne.

Podsumowując należy podkreślić, że zmiana wysokości opłat za usługi edukacyjne 

pokrywane z kredytu na studia medyczne, w trakcie trwania studiów związana np.
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z udzieleniem zniżki studentowi, nakłada określone obowiązki na: studenta, uczelnię 

oraz bank kredytujący.

Do obowiązków uczelni w zaistniałej sytuacji należy:

1) zwrot środków nienależnie pobranych przez uczelnię w zakresie kwoty pobranej 

nienależnie na rachunek banku w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 

bank lub uczelnię, że transza została pobrana nienależnie;

2) wskazanie zmienionej wysokości opłat za usługi edukacyjne sfinansowane

z kredytu na studia medyczne w zaświadczeniu potwierdzającym kontynuowanie 

studiów przez studenta w kolejnych semestrach.

Do obowiązków studenta w zaistniałej sytuacji należy:

1) niezwłoczne poinformowanie banku o zmianie wysokości opłat za usługi 

edukacyjne;

2) zawarcie aneksu do umowy o kredyt na studia medyczne z bankiem, jeżeli aneks 

jest konieczny.

Do obowiązków banku w zaistniałej sytuacji należy:

1) zwrot na rachunek FKSM odsetek wypłaconych ze środków FKSM od transzy 

kredytu pobranej nienależnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków;

2) przygotowanie aneksu do zawartej umowy o kredyt na studia medyczne, jeżeli 

zmiana zasad odpłatności za studia powoduje zmianę warunków udzielonego 

kredytu;

3) zawarcie aneksu do zawartej ze studentem umowy kredytu, jeżeli jest 

wymagany.

IX. Kwestia interpretacji dotyczącej wydawania zaświadczeń za rok akademicki 
2021/22 dot. kredytu na studia medyczne obywatelom Polski, którzy zostali 
przyjęci na studia w celu kontynuacji kształcenia w II semestrze roku 
akademickiego 2021/22 na postawie art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 



7

państwa. Wątpliwość dotyczy sposobu poświadczenia ponoszenia kosztów za 
studia w przypadkach:

1) gdy osoba wpisana na studia na kierunku lekarskim nie udokumentowała 
uiszczenia opłat w Ukrainie i w związku z tym zobowiązana była w drugim 
semestrze ponieść koszt kształcenia na naszej uczelni, ale w wysokości 
stawek obowiązujących w Ukrainie;

2) gdy osoba wpisana na studia na kierunku lekarskim została zwolniona
z opłat za semestr drugi w związku z uiszczeniem opłat w Ukrainie przed 
24 lutego 2022 r.

Ad. 1) 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 

ze zm.), dalej zwana „ustawą pomocową”, od obywatela polskiego, który:

1) w dniu 24 lutego 2022 r. był studentem studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, w uczelni działającej na 

terytorium Ukrainy oraz

2) został przyjęty przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym 

odbywanym przez niego studiom, o których mowa w pkt 1

- opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych (…) 

pobiera się w wysokości nieprzekraczającej wysokości udokumentowanych przez 

studenta opłat za kształcenie dotychczas ponoszonych w uczelni działającej na 

terytorium Ukrainy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że o kredyt na studia medyczne może ubiegać 

się obywatel polski, który spełnia warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy 

pomocowej pod warunkiem, że realizuje on kształcenie na kierunku lekarskim, na 

studiach odpłatnych w języku polskim (zgodnie z art. 103a ust. 1 ustawy).

Jeżeli ww. student udokumentuje wysokość opłat ponoszonych przez niego na 

terytorium Ukrainy, w zaświadczeniu wydanym studentowi, należy wskazać wysokość 

tych opłat, z zastrzeżeniem, że:

1) nie mogą być one wyższe niż wysokość opłat ponoszonych przez niego 

dotychczas w uczelni działającej na terytorium Ukrainy (w przypadku studenta 

przyjętego na II semestr studiów w roku akademickim 2021/2022, będą to opłaty 

wnoszone przez studenta na rachunek bankowy uczelni począwszy od II 

semestru studiów w roku akademickim 2021/2022). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzthaztaltqmfyc4nrsg42tgmzqhe
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2) nie  mogą podlegać refundacji przez ministra nadzorującego uczelnię.

Jeżeli natomiast ww. student nie udokumentuje wysokości opłat ponoszonych przez 

niego na terytorium Ukrainy, wówczas w zaświadczeniu wydanym studentowi należy 

wskazać wysokość opłat, które student zobowiązany jest wnosić na rachunek uczelni,

a które wynikają z aktu prawa wewnętrznego uczelni.

Jeżeli np. uczelnia zobowiązała studenta, który nie udokumentował wysokości opłat 

ponoszonych przez niego na terytorium Ukrainy, do ponoszenia opłat za usługi 

edukacyjne wg stawek obwiązujących na Ukrainie, wówczas wysokość tych stawek 

należy wykazać zaświadczeniu wydanym studentowi, z zastrzeżeniem, że wysokość 

opłat wskazanych w zaświadczeniu nie może podlegać refundacji przez właściwego 

ministra nadzorującego uczelnię.

Ad. 2)
Z art. 41 ust. 2 ustawy pomocowej wynika, że w roku akademickim 2021/2022 od osoby 

(o której mowa w ust. 1), która przed dniem 24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku, 

nie pobiera się opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 

niestacjonarnych (…) w uczelni polskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że uczelnia, która nie pobrała od studenta opłaty za 

usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych (…) na 

podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy pomocowej albo pobrała tę opłatę w wysokości 

niższej niż wynosi wysokość opłaty za te usługi ustalonej przez uczelnię, przysługuje 

refundacja, która dokonywana jest po złożeniu stosownego wniosku przez uczelnię do 

właściwego ministra nadzorującego uczelnię. Ww. refundacja przysługuje uczelni przez 

łączny okres 12 semestrów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wskazywanie w zaświadczeniu studentowi, 

o którym mowa w art. 41 ust. 2 ww. ustawy pomocowej, ubiegającemu się kredyt na 

studia medyczne, opłat które zostaną następnie zrefundowane uczelni przez ministra 

nadzorującego uczelnię w związku ze złożonym wnioskiem, o którym mowa w art. 41 

ust. 5-7 tej ww. ustawy, nie znajduje uzasadnienia. Przy odmiennym podejściu zbieg 

wydarzeń związanych z udzielaniem kredytu na studia medyczne oraz refundacją 

środków poniesionych prowadziłby de facto do dwukrotnego pokrycia opłat z tytułu 

jednej usługi edukacyjnej.
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W omawianym przypadku zasadnym jest zatem wskazywanie w zaświadczeniu 

wydawanym studentowi, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy pomocowej, 

ubiegającemu się kredyt na studia medyczne, wyłącznie tych opłat za usługi edukacyjne 

które nie podlegały dotąd i nie będą podlegać refundacji przez właściwego ministra 

nadzorującego uczelnię.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że ww. student może ubiegać się o kredyt na 

studia medyczne, ale wyłącznie na pokrycie opłat za usługi edukacyjne, które nie będą   

zrefundowane uczelni przez Ministra Zdrowia lub Ministra Edukacji i Nauki, z tytułu 

złożonego przez uczelnię wniosku do ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa 

w art. 41 ust. 5-7 ustawy pomocowej.

Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie poniższej informacji na 

temat kredytu na studia medyczne,  zamieszczonej pod następującymi linkami:

1) https://w-ww.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne

2) https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html#section-4 
3) https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-

medyczne.html 

4) https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-
medycznych-fksm/

Dodatkowo należy wskazać, że bank udzielający kredytu uruchomił infolinię, gdzie każda 

osoba zainteresowana kredytem na studia medyczne może uzyskać informację na jego 

temat.

Numer infolinii banku tel. 801 365 365 lub +48 22 59 12 232.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie ww. informacji na stronach internetowych uczelni 

oraz przekazanie jej na skrzynki e-mail studentów realizujących studia odpłatne w języku 

polskim.

Ponadto w związku z faktem, że nie każda osoba zakwalifikowana na studia lub student 

ubiegający się o kredyt na studia medyczne, będzie posiadał niezbędne środki 

finansowe na pokrycie opłat za usługi edukacyjne tuż po rozpoczęciu pierwszego 

semestru studiów, zwracam się z prośbą i apelem o dostosowanie terminów, 

wynikających z aktów prawa wewnętrznego uczelni, na wniesienie opłat za usługi 

edukacyjne ww. studentów, do terminu wynikającego z art. 103b ust. 1 ustawy.

https://w-ww.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne
https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki.html#section-4
https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html
https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/
tel:+48801365365
tel:+48225912232
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Zgodnie z art. 103b ust. 1 ustawy termin wypłaty transzy przez bank kredytu na studia 

medyczne, nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru 

studiów.

Ewentualne dostosowanie aktów prawa wewnętrznego uczelni do ww. terminu

w odniesieniu do studentów, którzy pobrali zaświadczenie w celu uzyskania kredytu na 

studia medyczne (w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów) z pewnością 

pozwoli uniknąć sytuacji w której osoba zakwalifikowana na studia lub student 

ubiegający się o kredyt na studia medyczne najpierw zostawałby zobowiązany do 

wniesienia opłaty za usługi edukacyjne na rachunek bankowy uczelni (np. w terminie 

kliku dni od otrzymania od uczelni informacji o przyjęciu na studia), a następnie dopiero 

po zawarciu umowy o kredyt na studia medyczne, wniesiona przez niego opłata 

podlegałaby zwrotowi przez uczelnię. 

Ewentualne wydłużenie terminu na wniesienie opłaty za usługi edukacyjne w danym 

semestrze studiów z pewnością byłby rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia osób 

zakwalifikowanych na studia lub studentów, w szczególności w sytuacji gdy opłata za 

usługi edukacyjne obowiązująca w uczelni przekraczałaby ich możliwości finansowe lub 

budżety domowe ich rodzin.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada

2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych 

ustaw, uczelnia zobowiązana jest do zwrotu studentowi kwoty opłaty za usługi 

edukacyjne wniesionej przez niego na rachunek bankowy uczelni, w terminie

14 dni od dnia przedstawienia przez studenta ważnej umowy kredytu na studia 

medyczne, obejmującej swoim zakresem opłacony okres studiów. 

Ewentualny brak dostosowania terminów, wynikających z aktów prawa wewnętrznego 

uczelni, na wniesienie opłat za usługi edukacyjne, do terminu wynikającego z art. 103b 

ust. 1 ustawy, może skutkować brakiem możliwości skorzystania z instytucji kredytu na 

studia medyczne przez osoby zakwalifikowane na studia lub studentów, z uwagi na ich 

trudną sytuację finansową, a tym samym prowadzić do rezygnacji przez ww. osoby

z podjęcia lub kontynuowania tych studiów.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości w ww. kwestiach, uprzejmie proszę

o kontakt z p. Tomaszem Gruszko, głównym specjalistą w Departamencie Rozwoju Kadr 

Medycznych Ministerstwa Zdrowia - tel. (22) 63-49-441 lub t.gruszko@mz.gov.pl 

mailto:t.gruszko@mz.gov.pl
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Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: 

- Minister Edukacji i Nauki

Załączniki:

1) Wzór zaświadczenia wydawanego studentowi przez uczelnię (plik Excel);

Rozdzielnik:

 prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

 prof. dr hab. Marcin Gruchała, Gdański Uniwersytet Medyczny;

 prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach;

 prof. dr hab. Wojciech Załuska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

 Prof. dr hab. n med. Radzisław Kordek, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Uniwersytet Medyczny im .Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu;

 prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie;

 prof. dr hab. n. Zbigniew Gaciong, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

 prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu;

 prof. nadzw. dr Klemens Budzowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego;
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 prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego;

 prof. WST dr Aleksander Ostenda, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;

 dr hab. Mirosław Cienkowski, Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Warszawie;

 prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Vice-Rektor), Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;

 prof. dr hab. Jacek Popiel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

 dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie;

 prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 prof. dr hab. Sylwester Czopek, Uniwersytet Rzeszowski;

 prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Uniwersytet Zielonogórski;

 prof. dr hab. Marek Masnyk, Uniwersytet Opolski;

 prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;

 Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie.
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