
 

 

Poz. 282 

UCHWAŁA NR 355 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie wyrażenia poparcia dla „Listu intencyjnego  

w sprawie utworzenia federacji przez Warszawski Uniwersytet Medyczny 
i Uniwersytet Warszawski” 

Na podstawie z art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz § 30 pkt 15 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) Senat 
Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 

§ 1 

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny mają wspólną 
historię i tradycję. W roku 1950 oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski 
i Farmaceutyczny, a z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy 
Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Dostrzegając wzajemne powiązania i zgromadzony po stronie Uniwersytetu 
Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego potencjał naukowy 
i dydaktyczny Senat pozytywnie ocenia inicjatywę utworzenia federacji Uniwersytetów. 
Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema 
uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia 
odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji 
międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją. 

Senat wyraża poparcie dla „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski”, który stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Rektor UW: M. Pałys 

 

 



 

Załącznik  
do uchwały nr 355 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wyrażenia poparcia dla „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski” 

 

 

 

LIST INTENCYJNY 

W SPRAWIE UTWORZENIA FEDERACJI 

PRZEZ 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 

I 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, 

reprezentowany przez prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia – JM Rektora 

 

oraz 

 

Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

reprezentowany przez dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW –  JM Rektora 

- zwane dalej ,,Stronami” lub ,,Uczelniami”, 

 

działając w poczuciu odpowiedzialności za dalszy pomyślny rozwój obu uczelni, systemu 

szkolnictwa wyższego oraz kształcenie światłych obywateli, służąc rozwojowi nauki  

i społeczeństwa, zgodnie deklarują zamiar utworzenia federacji w rozumieniu art. 165 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), zwanej dalej 

,,Federacją”. W zamierzeniu Stron Federacja ma stanowić platformę współpracy obydwu 

Uczelni, której celem będzie kumulowanie potencjału naukowego i dydaktycznego jednostek 

uczestniczących oraz uzyskanie efektu synergii.  
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