
Projekt z dnia 25 czerwca 2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )

z dnia ……….2021 r. 

w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-

dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022.

 2. Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku 

akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 3. Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w poszczególnych 

uczelniach w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2020 r. 
w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1272).



Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia … 2021 r. 
(poz. …)

Załącznik nr 1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM 

W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp. Nazwa uczelni

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie 
studiów 

stacjonarnych
w języku 
polskim

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone
 w formie 
studiów 

stacjonarnych 
w języku 
polskim – 

miejsca dla 
cudzoziemców*

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie studiów 
niestacjonarnych 

w języku 
polskim

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie studiów 
stacjonarnych lub 
niestacjonarnych

w języku innym niż 
język polski

1 Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 184 2 126 126

2 Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 204 5 48 84

3 Gdański Uniwersytet 
Medyczny 326 6 121 100

4 Śląski Uniwersytet 
Medyczny 

w Katowicach
723 5 126 130

5 Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 240 5 50 125

6 Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 330 4 90 170

7 Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi** 670 10 130 104

8 Uniwersytet Medyczny 
im. Karola 

Marcinkowskiego 
w Poznaniu

340 2 140 200

9 Pomorski Uniwersytet 
Medyczny 

w Szczecinie
250 2 75 140

10 Warszawski Uniwersytet 
Medyczny 550 12 170 130

11 Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu
305 17 145 140

12 Uniwersytet Warmińsko- 
Mazurski 

w Olsztynie
120 0 0 110

13 Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego 

w Kielcach
100 6 75 50

14
Uniwersytet Rzeszowski 110 5 60 40

15
Uniwersytet 

Zielonogórski w Zielonej 
Górze

70 0 70 0



16 Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego z 
siedzibą w Krakowie

125 0 0 125

17 Uczelnia Łazarskiego 
z siedzibą w Warszawie 100 0 0 0

18 Uniwersytet Opolski 120 0 50 0
19 Uniwersytet 

Technologiczno-
Humanistyczny im. 

Kazimierza Pułaskiego 
w  Radomiu

120 6 40 0

20 Wyższa Szkoła 
Techniczna w 

Katowicach z siedzibą 
w Katowicach

150 0 60 50

21 Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie
120 5 80 0

22 Uczelnia Medyczna im. 
Marii Skłodowskiej - 
Curie w Warszawie

100 0 100 0

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców 
zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych 
w języku polskim.
** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.



Załącznik nr 2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM 

W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp. Nazwa uczelni

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie 
studiów 

stacjonarnych 
w języku 
polskim

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie 
studiów 

stacjonarnych
w języku 
polskim – 

miejsca dla 
cudzoziemców*

Jednolite studia 
magisterskie 
prowadzone 

w formie 
studiów 

niestacjonarnych 
w języku 
polskim

Jednolite studia 
magisterskie prowadzone 

w formie studiów 
stacjonarnych lub 
niestacjonarnych

w języku innym niż język 
polski

1 Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 74 1 18 0

2 Gdański Uniwersytet 
Medyczny 47 2 22 0

3 Śląski Uniwersytet 
Medyczny 

w Katowicach
120 5 48 36

4 Uniwersytet 
Jagielloński
w Krakowie

60 2 20 20

5 Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 100 0 0 50

6 Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi 120 2 36 36

7 Uniwersytet Medyczny 
im. Karola 

Marcinkowskiego 
w Poznaniu

68 2 14 70

8 Pomorski Uniwersytet 
Medyczny 

w Szczecinie
80 2 20 30

9 Warszawski 
Uniwersytet Medyczny 82 4 25 22

10 Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu
52 5 25 22

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców 
zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych 
w języku polskim.



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do 

spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

określa, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-

dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni 

oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.

Projekt rozporządzenia określa limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim 

i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022. 

Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-

dentystycznym w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

Limit przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów 

stacjonarnych w języku polskim uwzględnia zarówno miejsca dla obywateli polskich, jak 

również miejsca dla cudzoziemców. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na 

podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy to głównie osoby polskiego pochodzenia lub narodowości 

polskiej. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców podejmujących i odbywających 

studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

Projekt rozporządzenia określa limit przyjęć na ww. kierunki w rozbiciu na jednolite 

studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim, jednolite 

studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz 

jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych 

w języku innym niż język polski, z podziałem na uczelnie posiadające uprawnienia do 

kształcenia na danym kierunku. 

Załączniki do projektu rozporządzenia zostały sporządzone m.in. na podstawie 

propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunkach lekarskim 

i lekarsko-dentystycznym, przy uwzględnieniu w szczególności możliwości dydaktycznych 

poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowania na absolwentów ww. kierunków.

Na kierunku lekarskim projektowany limit miejsc ogółem wynosi 9 029 miejsc 

(w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych 



w języku polskim wynosi 5 449 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych 

w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 1 756 miejsc oraz na jednolitych studiach 

magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku 

innym niż język polski 1 824 miejsca). 

Na kierunku lekarsko-dentystycznym natomiast projektowany limit wynosi 1 342 

miejsca (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów 

stacjonarnych w języku polskim wynosi 828 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich 

prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 228 miejsc oraz na 

jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub 

niestacjonarnych w języku innym niż język polski 286 miejsc). 

Rozwój kadr medycznych jest bardzo ważny między innymi z punktu widzenia 

epidemiologicznego kraju. W związku z tym faktem minister właściwy do spraw zdrowia 

corocznie zwiększa limity przyjęć zarówno na kierunku lekarskim, jak i kierunku lekarsko-

dentystycznym. Od roku 2014/2015 do 2021/2022 limit miejsc w uczelniach medycznych 

zwiększył się z 6 784 miejsc do 10 371 miejsc, tj. o 3 587 miejsc. 

W 2021/2022 roku w stosunku do roku 2020/2021 limity na kierunku lekarskim 

i lekarsko-dentystycznym zostały zwiększone łącznie o 654 miejsc, w tym:

1) na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym – jednolite studia magisterskie prowadzone 

w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców – 

limit został zwiększony o 341 miejsc, w tym:

a) limit na kierunku lekarskim zwiększył się o 346 miejsc (minister właściwy do spraw 

zdrowia zwiększył limit na uczelniach nadzorowanych o 50 miejsc w stosunku do roku 

poprzedniego,  minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zwiększył limit na 

uczelniach nadzorowanych o 296 miejsc w stosunku do roku poprzedniego),

b) limit na kierunku lekarsko-dentystycznym zmniejszył się o 5 miejsc (minister 

właściwy do spraw zdrowia zmniejszył limit na uczelniach nadzorowanych o 5 miejsc 

w stosunku do roku poprzedniego);

2) na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym prowadzonych w formie jednolitych 

studiów magisterskich w formie studiów niestacjonarnej w języku polskim limit zwiększył się 

łącznie o 484 miejsca, w tym:



a) zwiększenie limitu o 517 miejsc na kierunku lekarskim (Minister Zdrowia zwiększył 

limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 262 miejsc w stosunku do roku poprzedniego, 

Minister Edukacji i Nauki zmniejszył limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 255 

miejsca w stosunku do roku poprzedniego), 

b) zmniejszenie limitu o 33 miejsca na kierunku lekarsko-dentystycznym (Minister 

Zdrowia zmniejszył limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 33 miejsc w stosunku do 

roku poprzedniego), 

3) studia prowadzone w języku innym niż język polski uległy zmniejszeniu łącznie o 171 miejsc 

w tym:

 a) zmniejszenie limitu o 143 miejsca dla lekarzy (Minister Zdrowia zmniejszył limit 

w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 141 miejsc w stosunku do roku poprzedniego, 

Minister Edukacji i Nauki zmniejszył limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych 

o 2 miejsca w stosunku do roku poprzedniego),

b) zmniejszenie limitu o 28  miejsc dla lekarzy dentystów (Minister Zdrowia zmniejszył 

limit w uczelniach przez siebie nadzorowanych o 28 miejsc w stosunku do roku poprzedniego).

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Wejście w życie projektu rozporządzenia z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia jest podyktowane koniecznością niezwłocznego określenia przez senat uczelni 

warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także sposobu jej 

przeprowadzenia, uwzględniając przyznany limit przyjęć na kierunkach lekarskim i lekarsko-

dentystycznym. Szybkie wejście w życie projektowanej regulacji działa na korzyść podmiotów, 

których dotyczy, a jej wprowadzenie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie stanowi 

naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Mając 

na uwadze powyższe, proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony. 

Proponowane rozwiązanie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.



Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.
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