
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży                    

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tekst niewygłoszony) 

 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie po pracach nad tym projektem w komisji. 

    Demografia naszego kraju jest jednoznaczna. Jesteśmy społeczeństwem szybko 

starzejącym się. W związku z tym szybko zwiększa się nasze zapotrzebowanie na usługi 

medyczne. W parze ze wzrostem populacji osób starszych powinien iść wzrost liczebności 

kadry medycznej. Niewystarczająca ilość miejsc na uczelniach wyższych na kierunkach 

lekarskich oraz skłonności absolwentów tych uczelni do pracy za granicą po zakończeniu 

studiów to powody, przez które w Polsce specjalistów jest coraz mniej. Nie ulega 

wątpliwości, że w naszym interesie społecznym jest podejmowanie odpowiednich kroków, 

aby temu negatywnemu trendowi przeciwdziałać. 

    Procedujemy dziś nad ustawą, która przewiduje utworzenie kierunku lekarskiego 

prowadzonego w wyodrębnionej jednostce, tj. Collegium Medicum, działającej w ramach 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W praktyce umożliwi 

kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań 

naukowych w zakresie nauk medycznych. 

    Do tego przedsięwzięcia władze uczelni przygotowywały się przez lata. Podjęto współpracę 

z wieloma jednostkami, które z powodzeniem działają w tym obszarze od lat i są wiodącymi 

polskimi ośrodkami medycznymi, takimi jak: Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital 

Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Instytut Kardiologii im. 

Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie. Podjęto także współpracę 

międzynarodową, m.in. z kliniką Gemelli w Rzymie będącą częścią Uniwersytetu 

Najświętszego Serca w Mediolanie. 



    Podkreślenia wymaga, że UKSW z myślą o przyszłościowym otwarciu kierunku medycznego 

w swojej strukturze powołało wydział Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej. 

Zadbano, by nowo powstały kierunek spełniał warunki jakości kształcenia. 

    Faktem jest, że medycyna jest dziedziną w naszym kraju, w której ˝na już˝ brakuje nam 

odpowiednio wykwalifikowanych ludzi i potrzeba jest ich jak najwięcej. Koło Wolni i Solidarni 

będzie więc popierać dalsze procedowanie tego projektu. 

 

 


