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Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu przedkładam Panu Marszałkowi interpelację 

do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, w sprawie utworzenia 

Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. 

 

Jak Pan Minister doskonale zdaje sobie sprawę, trwają prace nad obywatelskim 

projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w 

Bydgoszczy, pod którym podpisało się 160 tysięcy obywateli. Po pierwszym czytaniu na 

posiedzeniu Sejmu w dniu 1 kwietnia br. projekt został skierowany do Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży. Nie muszę Pana również przekonywać, jak ważna jest to sprawa dla 

Bydgoszczy i regionu. Najlepszym tego dowodem są podpisy 160 tysięcy obywateli i 

spontaniczne zaangażowanie wielu środowisk w proces zbierania podpisów poparcia dla 

projektu. Z pewnością docierały do Pana Ministra również głosy bydgoskich środowisk, czy 

oficjalna korespondencja Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Ubolewam, że nie zdecydował się 

Pan na osobistą wizytę w Bydgoszczy i wsłuchanie się w argumenty ósmego co wielkości 

miasta w Polsce. Ufam jednak, że w toku podejmowania decyzji będzie Pan miał na uwadze 

przede wszystkim dobro medycznego szkolnictwa wyższego w Polsce oraz głos narodu, 

suwerena, na który tak często i chętnie powołują się przedstawiciele obozu władzy.  

 

W Polsce istnieją 22 uniwersytety medyczne, które rozwijają się znacznie szybciej niż 

działające dwa collegia przy UMK i Uniwersytecie Jagiellońskim. W przypadku Krakowa 

należy natomiast brać pod uwagę znaczące uwarunkowania historyczne. W przypadku 

bydgoskiej uczelni takich uwarunkowań nie ma. Przyłączenie Akademii Medycznej w 

Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nastąpiło w 2004 roku pomimo 

sprzeciwu Rady Miasta Bydgoszczy i wielu mieszkańców. Dziś z całą stanowczością można 

stwierdzić, że związek ten okazał się nieudany i sztuczny. W mojej opinii polityka integracji 

mniejszych uczelni i powoływania większych struktur akademickich musi uwzględniać 
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charakter łączonych uczelni i lokalną specyfikę. W związku z powyższym zwracam się do 

Pana Ministra z następującymi pytaniami: 

 

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

przedmiotowej sprawie? 

2. Czy po ewentualnym powołaniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy 

Ministerstwo wesprze powołanie wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika, co byłoby rozwiązaniem kompromisowym? 

3. Czy Pan Minister planuje spotkanie z osobami reprezentującymi Komitet 

Obywatelski? 

4. Czy Pan Minister planuje spotkanie z przedstawicielami bydgoskiego Collegium 

Medicum? 

5. Czy Pan Minister planuje spotkanie z władzami miasta Bydgoszczy? 

 

 

 

Z poważaniem, 

 


