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JM Rektorzy uczelni wg 

rozdzielnika

Szanowni Państwo Rektorzy,

w nawiązaniu do pisma z 26 marca br. (znak: RKLU.8120.34.2021.MŻ), w sprawie 

utworzenia list chętnych studentów 5 i 6 roku z podziałem na kierunki studiów, których 

Wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 

ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) (dalej: ustawa), proszę przyjąć 

następujące rekomendacje.

Zgodnie z art. 47 ust. 18 ustawy okres pracy studentów, doktorantów oraz osób 

kształcących się w zawodzie medycznym, przy zwalczaniu epidemii jest zaliczany na 

poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Mając na uwadze zapewnienie studentom możliwości realizacji programu studiów, 

zaleca się, aby chętni studenci skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii wykonywali 

tę pracę, w takim czasie, aby mogli również  uczestniczyć w zajęciach, które odbywają 

się w ramach studiów. Oznacza to, że praca, do której zostaną skierowani studenci (np. 

na oddziałach przeznaczonych do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 albo 

w punktach szczepień) powinna być, jeśli to możliwe, świadczona w czasie wolnym od 

zajęć tj. popołudniami lub w weekendy i święta. Okres pracy przy zwalczaniu epidemii 

świadczonej w czasie wolnym od zajęć powinien być zaliczony na poczet wakacyjnych 

praktyk zawodowych o charakterze odpowiadającym praktyce zawodowej określonej 

w programie studiów.
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W przypadku konieczności świadczenia przez studentów pracy przy zwalczaniu epidemii 

również w godzinach, w których odbywają się zajęcia, studentom należy zaliczyć  

odpowiednią części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

z zakresu, do którego będą zaliczać się czynności wykonywane w ramach pracy tj. np. 

m. in. z zakresu intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych. 

Jeżeli nie jest możliwe zaliczenie wszystkich opuszczonych przez studenta zajęć, 
należy przenieść dane zaliczenia na kolejny rok studiów.  Co oczywiste, nie 
możemy dopuścić do sytuacji, w której studenci wspomagający system ochrony 
zdrowia w walce z epidemią, zostaliby w skrajnych wypadkach zmuszeni 
powtarzać rok studiów z uwagi na nieobecność na zajęciach. 
W przypadku studentów VI roku (lub ostatniego roku studiów) do pracy na podstawie 

art. 47 ustawy należy wyznaczyć jedynie takie osoby, którym w ramach wykonywanej 

pracy przy zwalczaniu epidemii będzie można zaliczyć  brakujące zajęcia kliniczne bądź 

też zajęcia z zakresu praktycznego nauczania klinicznego np. (na kierunku lekarskim): 

• choroby wewnętrzne – 8 tygodni,

• medycyna ratunkowa – 1 lub 2 tygodnie,

• medycyna rodzinna – 2 tygodnie,

lub 6 tygodni w specjalności wybranej przez studenta.

Z uwagi na to, że harmonogram realizacji programu studiów różni się w zależności od 

uczelni, proszę o indywidualne (np. w formie indywidualnego toku studiów)   

potraktowanie każdego studenta, który się zgłosi do pracy przy zwalczaniu epidemii tak, 

aby jego praca na podstawie art. 47 ustawy została w możliwe największym zakresie 

zaliczona jako element brakującego szkolenia koniecznego do ukończenia studiów.

Powyższe zalecenia dotyczą w szczególności studentów kierunku lekarskiego, jednak 

bardzo proszę o ich odpowiednie stosowanie w stosunku do studentów innych kierunków 

medycznych, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Z poważaniem 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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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; 

 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.

Do wiadomości:

 wojewoda dolnośląski
 wojewoda kujawsko-pomorski
 wojewoda lubelski
 wojewoda lubuski
 wojewoda łódzki



4

 wojewoda małopolski
 wojewoda mazowiecki
 wojewoda opolski
 wojewoda podkarpacki
 wojewoda podlaski
 wojewoda pomorski
 wojewoda śląski
 wojewoda świętokrzyski
 wojewoda warmińsko-mazurski
 wojewoda wielkopolski
 wojewoda zachodniopomorski
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