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Zasady dotyczące podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku 

polskim przez cudzoziemców, głównie polskiego pochodzenia lub narodowości 

polskiej, na warunkach określonych przez Ministra Zdrowia w uczelniach przez 

niego nadzorowanych w roku akademickim 2019/20201. 

 

        Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Zasady określają: 

1) formy studiów i szkoleń; 

2) osoby uprawnione do ubiegania się o odbywanie kształcenia w Polsce na zasadach 

określonych przez Ministra Zdrowia zwanego dalej „ministrem”;  

3) warunki finansowe odbywania kształcenia przez cudzoziemców w Polsce na zasadach 

określonych przez ministra; 

4) zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o odbywanie kształcenia w Polsce 

na warunkach określonych przez ministra; 

5) procedurę rekrutacji cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, 

ubiegających się o odbywanie studiów medycznych w języku polskim w Polsce, na 

warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia zwaną dalej „procedurą 

rekrutacji”; 

6) wzory wniosków cudzoziemców, ubiegających się o wyrażenie zgody na przystąpienie 

do egzaminu dla cudzoziemców, kandydatów na studia medyczne w Polsce, w danym roku 

akademickim; 

7) tryb ubiegania się oraz kryteria określania warunków finansowych cudzoziemcom 

ubiegającym się o odbywanie kształcenia w Polsce na zasadach określonych przez 

ministra; 

8) wzór wniosku o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w danym roku akademickim 

dla osób polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej;  

9) tryb ubiegania się, sposób wypłacania oraz przesłanki przyznawania, zawieszania 

i cofania stypendiów ministra studentom polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej, 

odbywającym kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez ministra;  

10) wysokość stypendium oraz sposób wypłaty stypendium ministra; 

11) wzór wniosku stypendysty ministra o przyznanie stypendium ministra w związku 

z odbywaniem obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów;  

12) obowiązki studenta cudzoziemca odbywającego kształcenie na zasadach określonych 

prze ministra związane ze zmianą kierunku studiów, uczelni, formy kształcenia. 

      

                                                           
1 Na podstawie art. 323 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).  
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     Rozdział 2 

    Formy studiów i szkoleń 

 

§ 2. Cudzoziemcy, mogą być przyjmowani na kształcenie w Polsce na zasadach 

określonych przez ministra na: 

1) kursy przygotowawcze do studiów medycznych w języku polskim; 

2) studia pierwszego stopnia; 

3) studia drugiego stopnia; 

4) jednolite studia magisterskie.  

 

Rozdział 3 

Osoby uprawnione do ubiegania się o odbywanie kształcenia w Polsce 

na zasadach określonych przez ministra 

 

§ 3. 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o odbywanie kształcenia, o którym 

mowa w § 2, są cudzoziemcy, którzy: 

1) posiadają ważną Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 

o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.) lub polskie pochodzenie, 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

609, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) nie posiadają zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) nie są i nie byli studentami w państwach zamieszkania lub w innym państwie, 

z wyłączeniem cudzoziemców, o których mowa § 6; 

4) ukończyli 17 rok życia; 

5) posiadają dobry stan zdrowia, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku 

i formie kształcenia; 

6) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 

7) legitymują się świadectwem dojrzałości lub innym dokumentem wydanym za granicą, 

uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania lub posiadają świadectwo 

z ostatniej klasy szkoły średniej, w przypadku osób, które w momencie składania wniosku 

nie ukończyły jeszcze szkoły; 

8) posiadają inne dokumenty wymagane przez jednostkę szkolącą lub uczelnię 

nadzorowaną przez ministra. 
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2. Cudzoziemcy, niewymienieni w ust. 1 pkt. 1, mogą ubiegać się o wyrażenie zgody 

przez ministra na odbywanie studiów w uczelniach przez niego nadzorowanych, 

na warunkach określonych w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną, na zasadach określonych w tych umowach. Zgłoszenie kandydatów następuje 

wyłącznie za pośrednictwem placówek konsularno-dyplomatycznych w terminie do 20 lipca 

2019 roku chyba, że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Tryb i warunki rekrutacji 

określone w niniejszych zasadach stosuje się odpowiednio.  

     Rozdział 4 

Warunki finansowe odbywania kształcenia przez cudzoziemców w Polsce 

na zasadach określonych przez ministra 

 

§ 4. 1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą podejmować  

i odbywać kształcenie w Polsce w uczelniach nadzorowanych przez ministra na 

następujących warunkach finansowych: 

1) ze stypendium ministra i bez obowiązku ponoszenia opłat za kształcenie; 

2) na zasadzie zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne (bez stypendium ministra i bez 

obowiązku ponoszenia opłat za kształcenie). 

2. Minister umożliwia odbywanie kształcenia cudzoziemcom na warunkach, 

o których mowa w ust. 1, realizując założenia wymienione w Rządowym Programie 

Współpracy z Polonią i Polakami na lata 2015-2020, mając na celu zapewnienie możliwie 

szerokiego dostępu do kształcenia w uczelniach przez niego nadzorowanych oraz 

urzeczywistnienie zasady równego traktowania. 

3. Celem niniejszych zasad jest wspieranie najzdolniejszej młodzieży polskiego 

pochodzenia lub narodowości polskiej zamieszkującej, głównie kraje b. ZSRR, poprzez 

umożliwianie jej podejmowania i odbywania studiów medycznych w języku polskim, 

na zasadach określonych przez ministra, w uczelniach przez niego nadzorowanych. 

 

Rozdział 5 

Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o odbywanie kształcenia 

 w Polsce na warunkach określonych przez ministra 

§ 5. 1. Cudzoziemcy, spełniający wymogi określone w § 3, mogą ubiegać się 

o odbywanie kształcenia w Polsce, w formach, o których mowa w § 2 pkt. 2, 4, wyłącznie na 

studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim, w uczelniach nadzorowanych przez 

ministra, jeżeli: 

1) ukończą, z wynikiem pozytywnym, rekrutację wstępną (I etap rekrutacji) przeprowadzaną 

przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zwaną dalej „NAWA” przy udziale polskich 

placówek konsularno-dyplomatycznych; 

2) odbędą kurs przygotowawczy do studiów medycznych w języku polskim, 

z zastrzeżeniem ust. 3; 
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3) uzyskają wynik pozytywny z zintegrowanego egzaminu dla cudzoziemców, kandydatów 

na studia medyczne, przeprowadzonego w lipcu każdego roku, na wniosek Departamentu 

Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia zwanego dalej „Departamentem” przez 

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (II etap rekrutacji), z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. 

 2. Za uzyskanie wyniku pozytywnego, uznaje się: 

1) w przypadku rekrutacji wstępnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskanie, co najmniej 40 % 

punktów możliwych do zdobycia łącznie z egzaminów testowych z biologii i chemii oraz 

zmieszczenie się w limicie 120 miejsc dla kandydatów na studia poprzedzone kursem, którzy 

uzyskali najlepszy wynik z rekrutacji. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu, 

określa Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa z dnia 

11 lutego 2019 r. zwany dalej „regulaminem NAWA”; 

2) w przypadku egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, uzyskanie, co najmniej 

56% punktów możliwych do zdobycia łącznie ze wszystkich części egzaminu (egzamin 

pisemny z: biologii, chemii, fizyki). 

3. Dyrektor Departamentu, może wyrazić zgodę cudzoziemcowi na przystąpienie do 

egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, bez obowiązku odbywania kursu 

przygotowawczego w Polsce, jeżeli spełni łącznie poniższe warunki: 

1) przystąpił do rekrutacji wstępnej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1; 

2) przystąpił do egzaminu dojrzałości z języka polskiego poza Rzeczpospolitą Polską lub 

posiada świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej, z polskim językiem nauczania, 

uprawniające do odbywania studiów wyższych w kraju wydania; 

3) w roku, w którym przystąpił do rekrutacji wstępnej, w okresie od 1 czerwca do 8 lipca, złoży, 

wniosek do dyrektora Departamentu o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu oraz 

uzyska zgodę na powyższe. Szczegółowy tryb składania wniosku określa procedura rekrutacji, 

która stanowi załącznik nr 1. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3, stanowi załącznik nr 2 do niniejszych 

zasad.  

§ 6. 1. Cudzoziemcy, wymienieni w § 3, ubiegający się o odbywanie studiów drugiego 

stopnia na warunkach, o których mowa w § 4 ust. 1, przystępują do rekrutacji 

przeprowadzonej przez wybraną uczelnię nadzorowaną przez ministra.  

2. W przypadku zakwalifikowania się przez cudzoziemców, o których mowa 

w ust. 1, na stacjonarne studia II stopnia, w języku polskim, mogą oni zwrócić się 

z wnioskiem do ministra o przyznanie stypendium. Przepisy określone w rozdziale 

7 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. 1. Do egzaminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3, może przystąpić także 

cudzoziemiec, który: 

1) odbywa(ł) kurs przygotowawczy do studiów medycznych w Polsce, na warunkach 

finansowych określonych przez ministra, w okresie dwóch lat bezpośrednio 

poprzedzających egzamin; 
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2) odbywał studia w Polsce na warunkach finansowych określonych przez ministra i został 

jednokrotnie skreślony z listy studentów pierwszego roku studiów, w okresie dwóch lat 

bezpośrednio poprzedzających egzamin 

- oraz złoży w terminie określonym w § 5 ust. 3 pkt. 3, wniosek do dyrektora Departamentu, 

o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu i uzyska zgodę na powyższe, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 albo załącznik nr 4 

do niniejszych zasad.  

3. Do egzaminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3, nie dopuszcza się cudzoziemców, 

którzy: 

1) nie zostali wymienieni w niniejszych zasadach; 

2) nie spełniają wymogów określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1, z wyłączeniem § 3 ust. 2, § 5 ust. 3, 

§ 7 ust. 1;  

3) posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadają status studenta w Polsce lub za granicą; 

5) posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce; 

6) są absolwentami uczelni wyższych w Polsce lub za granicą;  

7) odbywali kształcenie na warunkach finansowych określonych przez ministra oraz zostali 

jednokrotnie w czasie studiów skreśleni z listy studentów i ubiegają się o podjęcie kształcenia 

na warunkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1; 

8) zostali, co najmniej dwukrotnie, skreśleni z listy studentów uczelni nadzorowanej przez 

ministra; 

9) podali nieprawdziwe informacje w treści wniosku. 

      Rozdział 6 

Tryb ubiegania się oraz kryteria określania warunków finansowych cudzoziemcom, 

ubiegającym się o odbywanie kształcenia w Polsce 

na zasadach określonych przez ministra 

 

§ 8. 1. Nabór wniosków cudzoziemców ubiegających się o odbywanie kształcenia 

w Polsce, na zasadach określonych przez ministra, prowadzony jest, w formie elektronicznej, 

w systemie teleinformatycznym NAWA.  

2. Wnioski o odbywanie kształcenia w Polsce na zasadach określonych 

w § 4 ust. 1, podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  

3. Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy NAWA. 

4. Bez rozpatrzenia merytorycznego pozostawia się wnioski: 

1) złożone poza terminem, o którym mowa regulaminie NAWA. 

2) nie spełniające wymagań formalnych.  
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5. Wstępna ocena merytoryczna dokonywania jest przez powołane przez dyrektora 

NAWA komisje egzaminacyjne na zasadach określonych regulaminie NAWA, z zastrzeżeniem 

§ 9 ust. 2. 

6. Właściwa ocena merytoryczna dokonywana jest przez Zespół do Spraw Programów 

dla Studentów NAWA zwany dalej „Zespołem”.  

§ 9. 1. W ramach oceny merytorycznej dokonywanej przez Zespół, o którym mowa 

w § 8 ust.6,uwzględnia się poniższe kryteria:  

1) wynik rekrutacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, w zakresie możliwości odbywania kursu 

przygotowawczego do studiów medycznych w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 2, albo 

2) wynik rekrutacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3, w zakresie możliwości podjęcia 

i odbywania studiów medycznych w Polsce. 

§ 10. 1. Ocena merytoryczna, o której mowa w § 9, uwzględnia środki finansowe 

zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Zdrowia na stypendia ministra dla cudzoziemców 

z tym, że wnioski kandydatów w pierwszej kolejności rozpatruje się, jako wnioski  

o stypendium ministra, a w przypadku braku możliwości uzyskania stypendium ministra, jako 

wnioski o odbywanie kształcenia bez obowiązku ponoszenia opłat za kształcenie oraz bez 

stypendium ministra, z wyłączeniem § 3 ust.2. 

2. Ocena merytoryczna, o której mowa w § 9, prowadzi do: 

1) ustalenia listy rankingowej kandydatów pozytywnie zarekomendowanych przez Zespół 

do odbywania kursu przygotowawczego do studiów medycznych w języku polskim, 

w jednostkach wyznaczonych przez Zespół, wraz ze wskazaniem propozycji warunków 

finansowych kandydata, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz wskazania jednostki prowadzącej 

kurs przygotowawczy, a także kandydatów negatywnie zarekomendowanych przez Zespół, 

albo 

2) wskazania propozycji warunków finansowych odbywania kształcenia, o których mowa 

w § 4 ust. 1, kandydatom, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 pkt. 3. 

3. Ocena merytoryczna, której mowa w ust. 2, kończy się wydaniem opinii. 

§ 11. 1. Minister, po zapoznaniu się opinią Zespołu, o której mowa w § 10 ust. 3, 

podejmuje decyzję o: 

1) zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydatów na kurs przygotowawczy 

do studiów medycznych w języku polskim w jednostkach, o których mowa, w § 10 ust. 2 

pkt. 1; 

2) zakwalifikowaniu na studia kandydatów, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2. 

2. Minister podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, określa warunki finansowe 

odbywania kształcenia, wziąwszy pod uwagę: 

1) wynik rekrutacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2; 

2) środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Zdrowia na stypendia dla 

cudzoziemców oraz na kurs przygotowawczy do studiów medycznych w uczelniach 

nadzorowanych przez ministra. 
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3. Minister podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, określa warunki finansowe 

odbywania studiów wziąwszy pod uwagę: 

1) wynik egzaminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3; 

2) środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Zdrowia na stypendia dla 

cudzoziemców; 

3) w odniesieniu do kandydatów, ubiegających się o odbywanie kształcenia na kierunkach 

lekarskim albo lekarsko-dentystycznym – limit przyjęć dla cudzoziemców określony 

w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-

dentystyczny w danym roku akademickim, zaś w przypadku pozostałych kierunków 

stanowisko uczelni w zakresie możliwości odbywania studiów przez kandydata na zasadach 

określonych przez ministra. 

4. Minister podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3, bierze pod uwagę deklaracje 

kandydatów, co do wyboru uczelni nadzorowanych przez Ministra, w których chcieliby 

odbywać kształcenie, przekazane przez kandydatów do Departamentu, w roku 

kalendarzowym, w którym zostanie przeprowadzony egzamin, o którym mowa § 5 ust. 1 

pkt. 3. 

5. W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy określaniu warunków finansowych 

odbywania kształcenia, wnioskodawcy mogą zwrócić się z wnioskiem do ministra o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

§ 12. 1. Informacja dotycząca decyzji ministra w odniesieniu do kandydatów, którzy 

przystąpili do rekrutacji wstępnej przeprowadzonej przez NAWA, zostaje zamieszczona 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia nie później niż do 30 sierpnia 2019 r. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące elementy: 

1) numer referencyjny wniosku nadany kandydatowi w systemie NAWA; 

2) liczbę punktów uzyskanych z egzaminów przeprowadzonych przez NAWA; 

3) kierunek studiów; 

4) warunki finansowe odbywania kształcenia; 

5) nazwę jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy, do której kandydat został 

zakwalifikowany. 

 3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 pkt. 2-5, zwierająca imiona i nazwiska 

kandydatów zostaje przekazana przez Departament do kierownika kursu przygotowawczego 

do studiów medycznych oraz do polskich placówek konsularno-dyplomatycznych za granicą, 

nie później niż do 30 sierpnia 2019 r. 

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali wynik pozytywny 

z przeprowadzonej rekrutacji, zobowiązani są do zgłoszenia się we wrześniu 2019 r. 

do jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy do studiów medycznych, do której zostali 

zakwalifikowani, po uprzednim uzgodnieniu z jednostką terminu przyjazdu. 

§ 13. 1. Informacja na temat decyzji ministra w odniesieniu do kandydatów, którzy 

przystąpili do rekrutacji przeprowadzonej przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, 
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zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia nie później niż 

do 30 sierpnia 2019 r. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera następujące elementy: 

1) numer kodowy nadany kandydatowi przed egzaminem CEM; 

2) liczbę punktów uzyskanych z egzaminu CEM; 

3) kierunek studiów; 

4) warunki finansowe odbywania kształcenia; 

5) nazwę uczelni nadzorowanej przez ministra, do której kandydat został zakwalifikowany. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2 pkt 2-5, zawierająca imiona i nazwiska 

kandydatów, zostaje przekazana niezwłocznie przez Departament do rektorów uczelni 

medycznych w terminie wskazanym w ust. 1. 

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia się 

do uczelni medycznej, do której zostali zakwalifikowani, w celu złożenia wszelkich 

dokumentów wymaganych przez uczelnię, niezwłocznie po zamieszczeniu informacji 

dotyczącej decyzji Ministra Zdrowia w Biuletynie informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmują władze uczelni. 

 

     Rozdział 7 

Tryb ubiegania się, sposób wypłacania oraz przesłanki przyznawania, 

zawieszania i cofania stypendiów ministra, studentom polskiego pochodzenia lub 

narodowości polskiej, odbywającym kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez 

ministra 

 

§ 14. 1. O przyznanie stypendium ministra w danym roku akademickim, może ubiegać 

się cudzoziemiec, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, odbywający kształcenie na zasadach 

wskazanych § 4 ust. 1, w uczelni nadzorowanej przez ministra, który spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

1) zaliczył, co najmniej I rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim, 

w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra; 

2) uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z poprzedniego roku akademickiego nie 

niższą niż 3,00; 

3) złożył wniosek do ministra w okresie od 1 października do 31 października każdego roku 

za pośrednictwem uczelni, w której odbywa kształcenie (31 października to ostatni dzień na 

złożenie wniosku do uczelni). 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, stanowi załącznik nr 5 

do niniejszych zasad. 

3. Po zweryfikowaniu wniosków, a w szczególności poprawności średniej 

arytmetycznej uzyskanej przez wnioskodawców ze wszystkich ocen w poprzednim roku 

studiów, uczelnia nadzorowana przez ministra przekazuje kompletne wnioski do 
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Departamentu, nie później niż do 8 listopada 2019 r. (data wpływu wniosków do 

Departamentu). 

§ 15. 1. Stypendyści ministra mogą zwrócić się również z wnioskiem, w terminie, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt. 3, po odbyciu praktyk wakacyjnych, o przyznanie 

stypendium ministra na okres jednego miesiąca w związku z odbywaniem obowiązkowych 

praktyk wakacyjnych odbytych w roku akademickim 2018/2019, wynikających z programu 

studiów.  

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad. 

§ 16. 1. Ubieganie się o stypendium ministra w danym roku akademickim nie 

przysługuje studentom, którzy: 

1) nie spełniają warunków, o których mowa w § 14 ust. 1; 

2) posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) powtarzają semestr lub rok studiów, którego dotyczy złożony wniosek; 

4) w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów powtarzali, co najmniej dwukrotnie semestr 

albo rok studiów; 

5) uzyskali warunkowy wpis na rok akademicki, którego dotyczy złożony wniosek;  

6) przebywają na urlopie od zajęć w roku akademickim, którego dotyczy złożony wniosek; 

7) zostali zawieszeni w prawach studenta; 

8) zostali ukarani dyscyplinarnie przez władze uczelni;  

9) zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

10) przebywają nielegalnie na terytorium RP. 

§ 17. 1. Wnioski, o których mowa w § 14 i 15, o przyznanie stypendium ministra 

w danym roku akademickim podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  

2. Oceny formalnej wniosków dokonuje wyznaczony przez dyrektora Departamentu 

pracownik. 

3. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne.  W przypadku złożenia 

wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Bez rozpatrzenia merytorycznego pozostawia się wnioski: 

 1) złożone poza okresem, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt. 3;  

 2) niespełniające wymagań formalnych. 

5. W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu stypendium 

wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem do ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy 

w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o decyzji Ministra Zdrowia. 

6.Ocena merytoryczna wniosków dokonywania jest przez Zespół, o którym  mowa 

w § 8 ust. 6. 

§ 18. 1. W ramach oceny merytorycznej, o której mowa w § 17 ust. 6, Zespół bierze pod 

uwagę średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen z poprzedniego roku akademickiego. 
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2. Ocena merytoryczna, o której mowa w ust. 1, prowadzi do ustalenia listy kandydatów 

pozytywnie zarekomendowanych przez Zespół do przyznania stypendium ministra oraz 

określenia jego wysokości lub negatywnie zarekomendowanych do przyznania stypendium. 

   3.Ocena merytoryczna wniosków, o której mowa w ust. 1-2, kończy się wydaniem opinii. 

§ 19. Minister, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w § 18 ust. 3, przyznaje 

stypendium określając jego wysokość albo odmawia przyznania stypendium, wziąwszy pod 

uwagę kryterium, o którym mowa w § 18 ust. 1, oraz środki finansowe zabezpieczone 

w budżecie Ministerstwa Zdrowia na stypendia dla cudzoziemców.  

§ 20. Student, który utracił status stypendysty ministra w danym roku akademickim, 

odbywa kształcenie na warunkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2. 

§ 21. Student, o którym mowa w § 20, który odbywa kształcenie w jednej z uczelni 

nadzorowanej przez ministra, może zwrócić się z wnioskiem do ministra, 

o przyznanie stypendium w kolejnym roku akademickim, po ustaniu przyczyny nieprzyznania 

stypendium. 

§ 22. W przypadku, gdy student, będący stypendystą ministra, podczas odbywania 

kształcenia w Polsce, uzyska obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt stały na 

terytorium RP, zachowuje on prawo do przyznanego stypendium do końca okresu, na jaki 

zostało ono przyznane, jednakże traci on uprawnienie do ubiegania się o stypendium ministra 

na kolejne lata studiów. 

§ 23.1.Stypendium ministra ulega zawieszeniu, jeżeli stypendysta:  

1) nie zaliczył w terminie egzaminów przewidzianych tokiem studiów albo programem kursu 

przygotowawczego; 

2) przebywa na urlopie od zajęć; 

3) przebywa, w okresie innym niż przerwy semestralne, poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej przez okres dłuższy niż 30 dni, z wyłączaniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy stypendysta ministra przebywa poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, w ramach programu, na który został skierowany przez uczelnię w ramach realizacji 

programu studiów w Polsce, wypłata stypendium zostaje utrzymana.  

3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zobowiązany jest 

poinformować niezwłocznie dyrektora Departamentu, o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, a także o niepodjęciu kształcenia w terminie albo skreśleniu z listy studentów 

cudzoziemców odbywających kształcenie na warunkach określonych przez ministra.  

4. Dyrektor jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy w języku polskim do studiów 

medycznych zobowiązany jest poinformować niezwłocznie dyrektora Departamentu, 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, a także o niepodjęciu kształcenia 

w terminie albo skreśleniu z listy uczestników kursu przygotowawczego, odbywających 

kształcenie na warunkach finansowych określonych przez ministra.  

5. Wznowienie wypłaty stypendium może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody 

ministra na powyższe. 

§ 24. Stypendium ministra może być cofnięte w przypadku, gdy stypendysta:  
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1) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie, których zostało mu przyznane stypendium; 

2) nie wywiązuje się z obowiązków studenta lub uczestnika kursu przygotowawczego;  

3) został ukarany dyscyplinarnie lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

§ 25. 1.Uzyskanie stypendium ministra przez cudzoziemca nie wyklucza jego prawa 

do otrzymania innych świadczeń niż przyznane przez ministra.  

2.  Stosowanie ust. 1 nie może stanowić podstawy do ubiegania się przez cudzoziemca 

do otrzymywania innych świadczeń niż przyznane przez ministra.  

     Rozdział 8  

Wysokość stypendium oraz sposób wypłaty stypendium ministra osobom 

polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej 

§ 26. 1. Wysokość stypendium ministra dla uczestników kursu przygotowawczego 

do studiów medycznych w języku polskim wynosi 1450 zł miesięcznie i wypłacane jest przez 

okres 10 miesięcy. 

2.  Wysokość stypendium ministra dla studentów pierwszego roku wynosi 1250 zł 

miesięcznie. 

3. Wysokość stypendium ministra przyznanego na drugi albo kolejne lata studiów 

uzależniona jest od uzyskanej średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poprzedniego roku 

akademickiego i wynosi 1250 zł miesięcznie albo 1500 zł miesięcznie. 

4. Stypendium ministra w podwyższonej wysokości tj. 1500 zł miesięcznie, może 

otrzymać do 20% studentów, spośród wszystkich studentów, którzy odbywają kształcenie na 

warunkach finansowych określonych przez ministra oraz uzyskali najwyższą średnią 

arytmetyczną ze wszystkich ocen z poprzedniego roku akademickiego, nie niższą jednak niż 

4,00. Z tym, że za 100% stypendystów ministra, uważa się wszystkich studentów 

otrzymujących stypendium ministra, wpisanych na listę studentów na dzień 30 czerwca 

poprzedniego roku akademickiego.  

5. Stypendium, o którym mowa w § 15 ust. 1, student stypendysta otrzymuje 

w wysokości przyznanego mu miesięcznie stypendium ministra, o którym mowa w ust. 3, po 

odbyciu obowiązkowych praktyk wakacyjnych wynikających z programu studiów.  

§ 27. 1. Stypendium ministra przyznawane jest na okres do 10 miesięcy. 

2. Stypendium przyznawane jest na jedną formę kształcenia i na jeden kierunek 

studiów. Podjęcie przez stypendystę jednocześnie innej formy kształcenia lub studiów 

równoległych na drugim kierunku następuje za zgodą i na warunkach określonych przez 

uczelnię. 

§ 28. Stypendium wypłacane jest w miesiącach, w których odbywają się zajęcia 

wynikające z toku studiów, z zastrzeżeniem § 26 ust. 5. 
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§ 29. Stypendia są wypłacane bezpośrednio stypendystom przez jednostki, 

w których osoby te odbywają studia albo szkolenia, z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, 

z zastrzeżeniem § 26 ust. 5. 

§ 30. 1. środki finansowe na stypendia Ministra Zdrowia przekazywane są jednostkom  

(w systemie zaliczkowym) przez Narodową Agencję Wymiany Międzynarodowej począwszy 

od roku akademickiego 2019/2020, w ramach umów z uczelniami medycznymi 

nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia. 

2. Stypendia wypłacane są bezpośrednio stypendystom przez jednostki, w których 

osoby te odbywają studia lub kurs przygotowawczy. 

 

  

Rozdział 9  

Obowiązki cudzoziemca odbywającego kształcenie na zasadach określonych 

przez ministra związane ze zmianą kierunku studiów, uczelni, formy kształcenia lub 

 z odbywaniem kursu przygotowawczego 

§ 31. 1. Wszelkie zmiany kierunków studiów, uczelni lub form kształcenia, 

cudzoziemców, odbywających kształcenie na zasadach określonych w niniejszych zasadach 

wymagają zgody ministra.  

2. Wnioski, w sprawach, o których mowa w ust. 1, studenci składają do ministra  

za pośrednictwem uczelni lub jednostki szkolącej, w której odbywają kształcenie wraz z opinią 

kierownika jednostki szkolącej. 

3. Uczestnicy kursów przygotowawczych do podjęcia kształcenia w uczelniach 

nadzorowanych przez ministra odbywający kształcenie w roku akademickim 2018/2019, 

dokonują ostatecznego wyboru kierunku przyszłych studiów oraz uczelni, poprzez złożenie 

w okresie od 1 czerwca do 8 lipca 2019 r. do Departamentu deklaracji, o której mowa w § 11 

ust. 4. 

4. Wnioski kandydatów, o których mowa w ust. 3, co do ewentualnej zmiany kierunku 

przyszłych studiów lub uczelni złożone poza okresem, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

5. Powtarzanie kursu przygotowawczego do studiów medycznych na podstawie decyzji 

i warunkach finansowych określonych przez ministra nie jest możliwe.  

     Rozdział 10 

         Przepisy końcowe 

§ 32. Zasady stosuje się do postępowań o przyjęcie lub odbywanie kształcenia przez 

cudzoziemców w Polsce na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez 

ministra w roku akademickim 2019/2020. 
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§ 33. 1. Cudzoziemcy odbywający kształcenie w uczelniach nadzorowanych przez 

ministra, na zasadach określonych przez ministra, zachowują prawo do przyznanych im 

świadczeń do końca okresu, na jaki zostały one przyznane.   

2. Stawki stypendialne, o których mowa w § 26 wchodzą w życie począwszy od 

1 października 2019 r. 

§ 34.1.Niniejsze zasady zostają przedstawione do akceptacji członkowi kierownictwa 

resortu zdrowia. 

2. Po zaakceptowaniu przez członka kierownictwa, zasady, o których mowa 

w ust. 1, zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

3. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 


