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UCHWAŁA NR XXX/.../2022 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 7 Statutu Powiatu Siedleckiego, stanowiącego załącznik do uchwały 
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3916), Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Siedlcach przyjmuje stanowisko popierające utworzenie w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/.../2022 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia....................2022 r. 

Stanowisko Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczo-
Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim 

Rada Powiatu w Siedlcach popiera utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym 
w Siedlcach kierunku lekarskiego. Inicjatywę władz Uczelni dotyczącą rozszerzenia kierunków 
kształcenia w zawodach medycznych należy uznać za działanie mające na celu rozwój ochrony 
zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej. Wobec istniejących braków kadrowych wśród lekarzy 
realizacja tych działań pozwoli na zwiększenie liczby personelu medycznego i w konsekwencji 
doprowadzi do poprawy dostępności oraz jakości opieki medycznej. 

Zawód lekarza odgrywa w społeczeństwie wyjątkową rolę, jest on odpowiedzialny za życie 
i zdrowie, które są jednymi z najwyższych wartości człowieka. Lekarze stanowią podstawę 
systemu zdrowotnego a ich liczba  determinuje poziom dostępności oraz jakości usług 
medycznych. Od liczby lekarzy i ich  kwalifikacji w głównej mierze zależy prawidłowe 
funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. 

Powszechnie znanym faktem jest, że Polska cierpi na niedobór kadry medycznej,  
w szczególności lekarzy oraz ich nieadekwatne kompetencje w stosunku do  rzeczywistych potrzeb 
zdrowotnych pacjentów. Przyczyny problemów w tym zakresie wynikają z różnych czynników, 
należy do nich m.in. kształcenie zbyt małej ilości lekarzy, jak również starzenie się personelu 
medycznego w tym również lekarzy. Ponadto stałym zjawiskiem jest migracja profesjonalistów 
z dziedziny medycyny, która nasila problem braków kadrowych wśród lekarzy. Stale kurczą się 
zasoby kadr medycznych przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na usługi medyczne, który 
jest wynikiem zmian demograficznych - głownie starzenia się społeczeństwa. 

Doświadczenia związane z pandemią COVID-19 wyraźnie pokazały jak ważną rolę dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz prawidłowego funkcjonowania systemu opieki 
zdrowotnej, odgrywają lekarze. Walka z pandemią ujawniła jak bardzo Polska cierpi na deficyt 
kadr medycznych. 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach słusznie podjął działania związane 
z rozpoczęciem kształcenia na kierunku lekarskim.  Jest to reakcja na obecną sytuację w służbie 
zdrowia. Problem deficytu lekarzy dotyka również region siedlecki. Na taki stan ma wpływ fakt, że 
osoby pochodzące z Siedlec i okolic, z uwagi na brak możliwości kształcenia w rodzimym mieście, 
podejmują kształcenie na uczelniach w ośrodkach wielkomiejskich, przy czym po uzyskaniu 
dyplomu, to tam decydują się podjąć pracę w zawodzie. 

Utworzenie studiów na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach umożliwi kształcenie osób z regionu siedleckiego przy jednoczesnym utrzymaniu ich 
więzi z miejscem zamieszkania i rodziną. Ponadto zostaną zwiększone szanse na pozostanie 
absolwentów tych studiów w miejscu kształcenia, co w konsekwencji spowoduje wsparcie 
miejscowej kadry medycznej oraz doprowadzi do zwiększenia dostępności do świadczeń opieki 
zdrowotnej i spowoduje zaspokojenie potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności. Ponadto 
podjęcie studiów przez młodzież w uczelni znajdującej się blisko miejsca zamieszkania spowoduje 
obniżenie dla nich kosztów kształcenia i pozwoli na podjęcie nauki na tym kierunku osobom 
z niezamożnych środowisk. W związku z tym kształcenie na kierunku lekarskim stanie się bardziej 
dostępne.  

Poprawa sytuacji opieki zdrowotnej powinna być celem priorytetowym w skali całego kraju. 
Konieczne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby osób kształcących się na 
studiach na kierunku lekarskim. Niewątpliwie zabezpieczenie stosownej liczby kadry medycznej 
w skali regionu wymaga współpracy i zaangażowaniu wielu instytucji, wdrożenia systemowych 
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rozwiązań i podjęcia szeregu działań, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i  ogólnopaństwowym. 
Poprzez podjęcie działań w kierunku uruchomienie kształcenia na studiach na kierunku lekarskim 
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Władze Uczelni wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom i rzeczywistym zapotrzebowaniem społeczeństwa.  

W związku z powyższym Rada Powiatu w Siedlcach popiera działania władz uczelni 
zmierzające do utworzenia w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym studiów na kierunku 
lekarskim. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
  

Marek  Gorzała 
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