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1 Wstęp 

Biała księga to raport, który najczęściej powstaje z inicjatywy instytucji lub 

organizacji i jest efektem działań związanych z udokumentowaniem jakiegoś pro-

cesu, np. integracyjnego lub też nowych rozwiązań prawnych. 

Celem przygotowania dokumentu pt. „Biała księga procesu włączenia Pań-

stwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opol-

skiego” była konieczność uporządkowania ciągu wydarzeń oraz przedstawienia 

dokumentów, które zostały wytworzone w trakcie wieloletnich starań władz Uni-

wersytetu Opolskiego o konsolidację obu uczelni. W ciągu ostatnich pięciu lat po-

wstało wiele uchwał senatów UO i PMWSZ, protokołów prac specjalnie powoła-

nych komisji wspólnych i zespołów roboczych, sprawozdań z zebrań i posiedzeń 

władz obu uczelni oraz relacji ze spotkań z wicepremierem Jarosławem Gowinem 

oraz przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przytoczone w Księdze materiały pochodzą z archiwum prac Senatu oraz 

Rektoratu Uniwersytetu Opolskiego. Informacje nie zostały ograniczone tylko do 

jednego źródła, ale poszerzono je o artykuły prasowe z wypowiedziami konkret-

nych przedstawicieli władz obu uczelni, władz samorządowych i przedstawicieli 

władz resortowych. 

Wydarzenia ujęte w Białej Księdze zostały przedstawione w sposób chrono-

logiczny. Towarzyszy jej aneks zawierający teksty uchwał senatów obydwu uczel-

ni, protokoły z posiedzeń zespołów i komisji, korespondencję oraz artykuły praso-

we z lokalnych i ogólnokrajowych gazet. Do zasobu zebranych dokumentów dołą-

czono również relacje z konferencji prasowych organizowanych przez zaintereso-

wane strony w celu przedstawienia swoich racji i odniesienia się do wypowiedzi 

drugiej strony. 

Do rąk czytelników zainteresowanych poznaniem wielorakich aspektów 

konsolidacji obu opolskich uczelni oddajemy dokument przygotowany przede 

wszystkim dla pokazania opinii publicznej złożonego ciągu wydarzeń, które towa-

rzyszyły i nadal towarzyszą procesowi włączenia PMWSZ w struktury Uniwersyte-

tu Opolskiego. Uważamy, że rzetelne przedstawienie dokumentów i faktów stało 

się niejako powinnością osób zaangażowanych w te działania ze strony Uniwersy-

tetu Opolskiego. 

Danuta Szewczyk-Kłos 



6 

 

 



7 

 

2 Przedmowa JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

prof. Marka Masnyka 

 

Szanowni Państwo, 

Koncepcja konsolidacji obu opolskich uczelni – Uniwersytetu Opolskiego 

oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej – została po raz pierw-

szy ogłoszona w styczniu 2015 r. uchwałami senatów obu uczelni. Następnie 

sformułowana na dużym spotkaniu, a potem konferencji prasowej w opolskim Ra-

tuszu w sierpniu 2016 r. Obecny na tym spotkaniu minister Jarosław Gowin pu-

blicznie wyraził zgodę na utworzenie w Uniwersytecie Opolskim kierunku lekar-

skiego wraz z deklaracją przyznania środków z budżetu państwa na budowę Col-

legium Medicum oraz połączenie obu uczelni. W spotkaniu tym uczestniczył rów-

nież rektor Tomasz Halski, który swoją obecnością legitymizował ten projekt. 

U podstaw koncepcji konsolidacji obu uczelni leżało przeświadczenie, że 

jedynie stworzenie silnego i prężnego ośrodka akademickiego, kształcącego także 

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, stwarza nowe możliwości rozwo-

ju opolskiego środowiska akademickiego. Nie bez znaczenia był również argu-

ment, że włączenie PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego pozwoli na bardziej efek-

tywną gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wy-

korzystanie zasobów kadrowych i finansowych obu uczelni. 

Prowadzone w latach 2016–2018 rozmowy konsolidacyjne zakończyły się 

niepowodzeniem. Nowym impulsem do rozmów stała się Ustawa 2.0. Projekt roz-

porządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27 marca 2019 r. w sprawie 

włączenia PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego pozostał jednak tylko 

projektem. Sprzeciw władz PMWSZ wobec tego projektu był i pozostaje dla mnie 

niezrozumiały (choć znam powody, ale nie czas i miejsce, by o nich mówić). Przez 

blisko rok opinię publiczną infekowano tezą, że Projekt rozporządzenia wielokrot-

nie ignoruje zgłaszane postulaty szkoły medycznej, że „Uczelnia (medyczna) straci 

swoją zawodowość, z której jesteśmy dumni”, że to wreszcie „wrogie przejęcie, 

zniweczenie dorobku, skandaliczny zamach na suwerenność i autonomię”. Także 

od miesiąca, po ogłoszeniu przez ministerstwo kolejnego projektu rozporządzenia 

w tej sprawie (7 kwietnia 2020 r.), powtarzana jest nieustannie teza, że projekt ten 
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nie uwzględnia postulatów szkoły medycznej, zwłaszcza w zakresie praw pracow-

niczych, że koncepcja połączenia służyć ma wyłącznie „enigmatycznemu wzmoc-

nieniu akademickości Uniwersytetu Opolskiego”, o którym rektor Tomasz Halski 

wielokrotnie mówił: ”jeden z najgorszych uniwersytetów w Polsce”. Nagle po czte-

rech latach rozmów zażądano „publicznej debaty w Opolu, dostępnej w przestrze-

ni medialnej, na temat strategii rozwoju akademickości Opola i regionu”. Przed 

rokiem, po jednostronnym zerwaniu przez rektora Tomasza Halskiego rozmów 

konsolidacyjnych, podczas konferencji prasowej w Collegium Maius wyjaśniałem, 

jak – jako rektor – pojmuję służbę publiczną. Pełnienie funkcji rektora to bowiem 

szczególny rodzaj służby publicznej, gdyż zawiera ona w sobie także społeczną 

odpowiedzialność instytucji i kierującej nią osoby. Jedną z podstawowych wartości 

akademickiego etosu jest głoszenie prawdy i posługiwanie się prawdą w życiu pu-

blicznym. 

W sprawie połączenia obu uczelni głos zabieram ponownie, tym razem po 

raz ostatni. Ponieważ opinia publiczna (a także pracownicy i studenci PMWSZ w 

Opolu) otrzymywała nieprawdziwą narrację, zbudowaną na półprawdach, fałszu, 

kłamstwie lub celowym pomijaniu faktów, zdecydowaliśmy się opublikować „Białą 

Księgę procesu konsolidacji”. Zawiera ona wszystkie dokumenty – protokoły spo-

tkań, sprawozdania, uchwały, stanowiska, projekty umów (także w formie robo-

czych projektów), korespondencję, artykuły prasowe etc. Być może „czegoś” tu 

brakuje. Nie sądziłem, że nadejdzie taki czas, by upublicznić ze szczegółami pro-

ces konsolidacji. Pozostawiamy tę dokumentację bez komentarza. Niech przemó-

wią fakty. 

Opole, 1 maja 2020 r. 

 

Rektor Uniwersytetu Opolskiego 
 

prof. dr hab. Marek Masnyk 
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3 Synteza 

 

Na początku stycznia 2020 r. minęło pięć lat od podpisania pierwszego do-

kumentu dotyczącego procesu łączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim. Sama idea połączenia jest pew-

nie jeszcze starsza. Celem „Białej Księgi” nie jest ocena słuszności tej idei, lecz 

rzetelne, chronologiczne przedstawienie wydarzeń, jakie miały miejsce w trakcie 

tego procesu. 

Śledząc niżej przedstawiony ciąg zdarzeń trudno nie zauważyć dwóch ten-

dencji: jednoznaczne, w zasadzie niezmieniające się, pozytywne co do połączenia 

uczelni stanowisko władz i społeczności Uniwersytetu Opolskiego z jednej strony 

oraz istna huśtawka nastrojów po stronie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 

Zawodowej. Analityk ilościowy tę huśtawkę spokojnie mógłby przedstawić w po-

staci sinusoidy. 

Analizując dziesiątki publicznych wypowiedzi ministrów, decydentów na 

szczeblu centralnym czy lokalnym, władz samorządowych, lokalnych przedstawi-

cieli władz centralnych, środowiska opolskich medyków wysnuć można jedno-

znaczną tezę o konieczności połączenia tych dwóch uczelni. Przez wiele lat toż-

same zdanie posiadała większość pracowników i studentów PMWSZ. Również 

stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od lat pozostaje bez 

zmian: konsolidacji Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z 

Uniwersytetem Opolskim należy dokonać, pozostaje tylko pytanie, kiedy i jak to 

zrobić? 

dr Dušan Bogdanov 



10 

 

4. O potrzebie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO: 

 

Stworzenie silnego ośrodka akademickiego, mogącego konkurować na 

arenie międzynarodowej w zakresie nauki i kształcenia jest ogromnie ważne dla 

przyszłością naszego regionu. Połączenie potencjału PMWSZ w Opolu i Uniwersy-

tetu Opolskiego pozwoli nie tylko na lepsze wykorzystanie infrastruktury obu 

uczelni, ale także na zapewnienie atrakcyjnej oferty kształcenia, zwłaszcza że 

uczelnie te prowadzą kierunki studiów w takich samych dyscyplinach naukowych. 

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej UO i 

PMWSZ to kolejny pozytywny aspekt proponowanej fuzji. Nauczyciele obu uczelni 

wzajemnie świadczą usługi dydaktyczne na kierunkach studiów prowadzonych 

zarówno w UO, jak i w PMWSZ. Jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzeby spo-

łeczno-gospodarcze regionu, a także wyraźny niż demograficzny, bezzasadnym 

wydaje się finansowanie takich samych kierunków studiów (w tych samych dyscy-

plinach wiodących) na dwóch sąsiadujących uczelniach. Uniwersytet Opolski pro-

wadzi od trzech lat kształcenie na kierunku lekarskim, a od roku akademickiego 

2020/2021 planowane jest rozpoczęcie kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 

(zgodnie z deklaracją zapisaną we wniosku aplikacyjnym o utworzenie kierunku 

lekarskiego w UO). Będzie to zatem kolejny „zdublowany” na obu uczelniach kie-

runek studiów, co w dobie zagrożeń demograficznych nie gwarantuje wysokiego 

wskaźnika rekrutacji. 

 

 

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO: 

 

Włączenie PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego stwarza nowe 

perspektywy rozwoju. Przede wszystkim Wydział Lekarski prowadzący kierunek 

lekarski oraz Instytut Nauk Medycznych mogłyby zostać komplementarnie uzupeł-

nione o szeroko rozumiane obszary nauk „okołomedycznych”. W kategoriach roz-

woju Uniwersytetu Opolskiego stwarza to nowe, korzystne warunki dla prowadze-

nia badań naukowych i ich finansowania z różnych źródeł, w tym międzynarodo-

wych (europejskich), a także dla prowadzenia jak najefektywniejszego kształcenia. 
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Nowo utworzony Wydział Nauk o Zdrowiu mógłby funkcjonować – w celu zacho-

wania zawodowego charakteru kształcenia na takich kierunkach, jak pielęgniar-

stwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia – jako tzw. Medyczne Stu-

dium Zawodowe. Tym samym pełna nazwa wydziału – Wydział Nauk o Zdrowiu – 

Medyczne Studium Zawodowe – łączyłaby w sobie zarówno elementy akademic-

kości, jak i zawodowego charakteru prowadzonych studiów. 

Włączenie PMWSZ w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego stwarza również 

korzystne perspektywy finansowe, związane z tzw. premią z tytułu konsolidacji 

uczelni. Dotychczasową PMWSZ w Opolu można byłoby – już jako nowo utworzo-

ny wydział – włączyć w kompleksowy, nowy model zarządzania wprowadzany w 

Uniwersytecie Opolskim, co znalazłoby przełożenie na całościową politykę rozwo-

ju uniwersytetu, obejmującą politykę naukową (nowa dyscyplina / dyscypliny nau-

kowe rozwijane w Uniwersytecie Opolskim), politykę w zakresie dydaktyki i spraw 

studenckich („okołomedyczne” kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjo-

terapia, dietetyka, kosmetologia rozwijane w uniwersytecie), politykę finansową 

(„premia konsolidacyjna”, etaty dydaktyczne dla pracowników prowadzących zaję-

cia na kierunkach „okołomedycznych”) oraz politykę międzynarodową (międzyna-

rodowe programy i projekty badawcze, wymiana międzynarodowa pracowników i 

studentów). 

 

 

prof. dr hab. Jacek Lipok: 

 

Dzięki świadomej konsolidacji wysiłków badaczy reprezentujących odmien-

ne szkoły metodologiczne i różne punkty widzenia konkretnego problemu nauko-

wego, współczesne badania naukowe cechują się niespotykaną wcześniej dyna-

miką. Spektakularne efekty synergii tego typu przedsięwzięć obserwowane są naj-

częściej w sferze nauk eksperymentalnych, w tym w dziedzinie nauk medycznych i 

nauk o zdrowiu. Kluczowe znaczenie w tym procesie odgrywa koegzystencja ka-

dry nieustannie doskonalących się badaczy i praktyków, a także ciągłe unowocze-

śnianie zaplecza aparaturowego wraz z komplementarnym zapleczem praktycz-

nym. Wspólne wysiłki "akademików" i "praktyków", gwarantujące kompetentną 

weryfikację i kreatywną implementację odkryć naukowych, są najbardziej podsta-

wową i racjonalną przesłanką sukcesu we wspomnianym obszarze działań. Wła-
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śnie w ten sposób, jako środowisko badaczy związanych z Uniwersytetem Opol-

skim, postrzegamy możliwość współdziałania z badaczami i praktykami reprezen-

tującymi aktualnie Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu. 

Codzienne doniesienia merytoryczne dotyczące postępów w poszukiwaniu środ-

ków zaradczych wobec aktualnej pandemii, są znakomitym potwierdzeniem słusz-

ności tej tezy. Wspólne, racjonalnie dofinansowywane zaplecze badawcze, wspól-

ne cele i funkcjonowanie w obrębie jednej wspólnoty akademickiej mogą stać się 

czynnikiem inicjującym nową jakość badań naukowych. Ścisłe współdziałanie 

oznacza też odpowiednią koordynację prac badawczych, które w tej chwili prowa-

dzone są w obu uczelniach w ograniczonym zakresie, wyłącznie ze względu na 

przeszkody formalne. W kontekście rozwoju badań naukowych dedykowanych 

naukom o zdrowiu, konsolidacja Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Me-

dycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu może być rozpatrywana wyłącznie w 

kategoriach korzyści, gdyż całe środowisko zyskuje nowe możliwości. Warto przy 

tej okazji podkreślić spójność i kompletność powstającego w ten sposób obszaru 

naukowych dociekań, kiedy to możliwości rzeczywistej koegzystencji zyskują nau-

ki medyczne i nauki farmaceutyczne reprezentowane w Uniwersytecie Opolskim 

oraz nauki o zdrowiu funkcjonujące obecnie w Państwowej Medycznej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Opolu. 
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5. Koncepcja włączenia Państwowej Medycznej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego1 

 

Możliwość włączenia publicznej uczelni zawodowej (w tym przypadku Pań-

stwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu) do uczelni publicznej (w 

tym przypadku Uniwersytetu Opolskiego) przewiduje art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze 

zm.). Zgodnie z ww. ustawą, włączenie publicznej uczelni zawodowej do uczelni 

publicznej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. Nadzór nad PMWSZ oraz UO sprawuje minister. 

Proces włączenia PMWSZ do UO jest konsekwencją bieżącej polityki nau-

kowej państwa, a także istniejących uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

Włączenie PMWSZ do UO jest oparte na koncepcji łączenia dwóch uczelni 

w jedną strukturę organizacyjną. Koncepcja ta ma na celu tworzenie silnych, pręż-

nych ośrodków akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających 

konsolidację środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. 

Włączenie PMWSZ do UO uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na 

działania projakościowe, powiązane z promowaniem współpracy uczelni z otocze-

niem społeczno-gospodarczym, zarówno w zakresie nauki (prowadzenia badań), 

jak i w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, których absolwenci są i będą w 

najbliższych latach szczególnie pożądani na rynku pracy. 

Włączenie PMWSZ do UO jest również zorientowane na osiągnięcie efektu 

synergii w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu na terenie województwa 

opolskiego. W odniesieniu do obydwu wskazanych dyscyplin, zarówno nauka, jak 

i dydaktyka będzie realizowana w Uniwersytecie Opolskim. 

PMWSZ prowadzi kształcenie w obszarze nauk medycznych oraz nauk 

o zdrowiu, promuje rozwój własnych kadr akademickich i prowadzonych badań 

naukowych, a do misji PMWSZ należy m.in. szerzenie wiedzy medycznej w społe-

czeństwie. Włączenie PMWSZ do Uniwersytetu, prowadzącego studia na kierunku 

                                                           
1 Dokument opracowany przez zespół w składzie: (1) koordynator procesu włączenia PMWSZ w 
Opolu do Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, (2) prorektor ds. 
kształcenia i studentów, dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, (3) kanclerz, mgr Zbigniew Budziszew-
ski, (4) kwestor, mgr Konstanty Gajda, (5) kierownik Działu Spraw Pracowniczych, mgr Bożena 
Pytel-Mielnik, (6) dyrektor Centrum Informatycznego, mgr Marek Ganczarski. 
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lekarskim, umożliwi szerokie wykorzystanie potencjału dydaktycznego i badaw-

czego PMWSZ w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Potrzeba stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach 

w regionie opolskim ma kluczowe znaczenie, przede wszystkim ze względu na 

wyraźny spadek liczby studentów w ostatnich latach, wynikający zarówno z niżu 

demograficznego, jak i z wyborów studiów w innych ośrodkach akademickich poza 

regionem opolskim. 

Włączenie PMWSZ do UO pozwoli na stabilny rozwój obu uczelni w skon-

solidowanej pod względem finansowym strukturze. W szczególności, włączenie 

PMWSZ do UO pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, a także 

przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów kadrowych oraz infrastruktury 

dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni. W rezultacie możliwe będzie podnie-

sienie jakości prowadzonych badań naukowych w obszarach nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia na kierunkach studiów powiązanych 

z wymienionymi obszarami. 

Poparcie dla włączenia PMWSZ do UO wyraziły władze samorządowe wo-

jewództwa opolskiego, tj. Zarząd Województwa Opolskiego oraz Prezydent Miasta 

Opola. 

Zdaniem Zarządu Województwa Opolskiego wprowadzone w ostatnim cza-

sie zmiany ustrojowe w systemie szkolnictwa wyższego i nauki stanowią niepowta-

rzalną szansę na zbudowanie w województwie opolskim nowoczesnego ośrodka 

akademickiego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Marszałek i Wi-

cemarszałek Województwa Opolskiego ponadto podkreślili, że warunkiem utwo-

rzenia silnego, prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego o potencjale po-

zwalającym konkurować z innymi tego typu uczelniami w kraju, jest połączenie 

zasobu naukowego, dydaktycznego oraz infrastrukturalnego UO oraz PMWSZ. 

Prezydent Miasta Opola uważa, że połączenie PMWSZ i UO jest przedsię-

wzięciem prorozwojowym o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nie tylko miasta 

Opola, ale i całego województwa opolskiego oraz ważnym dla przyszłości i konku-

rencyjności opolskiego ośrodka akademickiego. 
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6. Chronologia wydarzeń 
 

 

29.01.2015 r. 

Uchwała nr 474 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Opolu w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu porozumienia w sprawie utworze-

nia Federacji uczelni publicznych – Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Me-

dycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.  [Aneks s. 1] 

Uchwała nr 90 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie podpisania Porozu-

mienia o utworzeniu Federacji uczelni publicznych: Uniwersytetu Opolskiego 

i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. [Aneks s. 2] 

 

12.03.2015 r. 

Uchwała nr 478 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Opolu w sprawie uchylenia Uchwały nr 474 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 29 

stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o zawarciu porozumienia w sprawie 

utworzenia Federacji uczelni publicznych – Uniwersytetu Opolskiego i PMWSZ w 

Opolu. [Aneks s. 5] 

 

24.06.2015 r. 

Uchwala nr 119 Senatu Uniwersytetu Opolskiego o wyrażenie zgody na utworze-

nie kierunku lekarskiego na Wydziale Przyrodniczo–Technicznym. [Aneks s. 6] 

 

10.08.2016 r. 

Wizyta Jarosława Gowina, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Opolu, pod-

czas której podpisał decyzję o utworzeniu w Uniwersytecie Opolskim kierunku le-

karskiego. Na spotkaniu w Ratuszu z udziałem rektorów opolskich uczelni (prof. 

Stanisław Nicieja, dr Tomasz Halski, prof. Marek Tukiendorf) podpisano list inten-

cyjny w sprawie konsolidacji potencjałów Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej 

Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. [Aneks s. 7] 

 

29.09.2016 r. 

Uchwała nr 2 Senatu UO w sprawie powołania zespołu ds. konsolidacji potencjału 

Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Opolu. [Aneks s. 10] 

 

14.12.2016 r. 

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. połączenia potencjału Uniwersytetu Opolskiego 
i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. [Aneks s. 11] 
 

19.01.2017 r. 

Drugie spotkanie zespołu ds. połączenia potencjału Uniwersytetu Opolskiego 

i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. W spotkaniu, poza 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%201.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%202.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%205.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%206.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%207.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2010.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2011.pdf
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członkami zespołu, uczestniczyli goście: Kamil Bortniczuk, przedstawiciel ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Ociepa, przewodniczący Rady Miasta Opo-

la, Bartłomiej Machnik, przedstawiciel Urzędu Miasta Opola oraz dr hab. Jarosław 

Mamala, prof. Politechniki Opolskiej. [Aneks s. 23] 

 

01.03.2017 r. 

Trzecie spotkanie zespołu ds. połączenia potencjału Uniwersytetu Opolskiego 

i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. W spotkaniu, poza 

członkami zespołu, uczestniczyli goście: Marcin Ociepa, przewodniczący Rady 

Miasta Opola, Bartłomiej Machnik, przedstawiciel Urzędu Miasta Opola oraz dr 

hab. Jarosław Mamala, prof. PO. Każda ze stron zobowiązała się do przygotowa-

nia uszczegółowionej prezentacji zaproponowanego przez siebie modelu. 

[Aneks s. 45] 

 

23.03.2017 r. 

Uchwała nr 27 Senatu UO w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Samorządu 
Województwa Opolskiego obowiązków i uprawnień organu tworzącego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Me-
dycznego w Opolu.  [Aneks s. 59] 
 
06.04.2017 r. 

Czwarte spotkanie zespołu ds. połączenia potencjału Uniwersytetu Opolskiego 
i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. [Aneks s. 60] 
 
11.05.2017 r. 

Piąte spotkanie Zespołu ds. połączenia potencjału Uniwersytetu Opolskiego i Pań-
stwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. W spotkaniu, poza 
członkami zespołu, uczestniczyli goście: Marcin Ociepa, przewodniczący Rady 
Miasta Opola, Bartłomiej Machnik, przedstawiciel Urzędu Miasta Opola oraz Ma-
rek Sztęborowski, radca prawny UO. [Aneks s. 81] 
 

09.03.2018 r. 

Uchwała nr 90 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie poparcia federacji Uni-
wersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Opolu. [Aneks s. 99] 
 
26.03.2018 r. 

Spotkanie w siedzibie PMWSZ z Marcinem Ociepą, wiceministrem przedsiębior-
czości i technologii. Obecni JM Marek Masnyk rektor UO, JM Tomasz Halski, rek-
tor PMWSZ, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, prorektor UO, prof. Jolanta 
Świątek-Kozłowska, prorektor PMWSZ, Piotr Rajfur, kanclerz PMWSZ, Marcin Mi-
ga, wicekanclerz UO. Przekazano decyzję o wsparciu finansowym ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego dla obydwu uczelni. [Aneks s. 100] 

 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2023.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2045.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2059.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2060.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2081.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%2099.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20100.pdf
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19.04.2018 r. 

Uchwała nr 154 Senatu PMWSZ uchylająca uchwalę: 401/2011 w sprawie wyra-
żenia opinii Senatu PMWSZ na temat ewentualnej konsolidacji Uczelni z innymi 
uczelniami publicznymi oraz 522/2015 w sprawie kontynuowania stanowiska Se-
natu PMWSZ wyrażonego w uchwale 401/2011. [Aneks s. 101] 

Uchwała 155 Senatu PMWSZ wyrażająca negatywną opinię na temat projektu 
Uchwały Senatu UO dotyczącego połączenia PMWSZ i UO.  [Aneks s. 102] 

Uchwała nr 156 Senatu PMWSZ w sprawie niezbędnych warunków podjęcia roz-
mów dot. połączenia PMWSZ i UO oraz wyrażenia zgody na utworzenie zespołu 
negocjującego te warunki.  [Aneks s. 103] 

Mail od prof. dr hab. Jolanty Świątek-Kozłowskiej, prorektor PMWSZ w którym in-
formuje, że Senat PMWSZ podjął trzy uchwały (w załączniku) i że „planowane 
wspólne spotkanie senatów obu uczelni jest bezprzedmiotowe”. [Aneks s. 105] 
 
23.04.2018 r. 

Mail od prof. dr hab. Jolanty Świątek-Kozłowskiej, prorektor PMWSZ w którym in-
formuje, że „planowane wspólne spotkanie obu senatów jest bezprzedmiotowe”. 
[Aneks s. 106] 
 
27.04.2018 r. 

Uchwała nr 107 Senatu UO w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia 
Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Opolu. W posiedzeniu Senatu uczestniczył Marcin Ociepa, przewodniczący Ra-
dy Miasta Opola. [Aneks s. 107] 
 
11.09.2018 r. 

Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia 
PMWSZ i UO, obecni: JM Tomasz Halski rektor PMWSZ, JM Marek Masnyk, rek-
tor UO, Piotr Ziółkowski, dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Jakub Berezowski z Departamentu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. 
 
07.11.2018 r. 

Posiedzenie połączonych Kolegiów Rektorskich PMWSZ i UO w sali Senatu UO. 
Na posiedzeniu przyjęto projekt Uchwały Senatu PMWSZ / Uniwersytetu Opol-
skiego w sprawie opinii o włączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego. [Aneks s. 108] 
 
08.11.2018 r. 

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Opolu. Obecny JM Marek Masnyk, rektor UO. [Aneks s. 117] 
 
Uchwała nr 179 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Opolu w sprawie opinii o włączeniu PMWSZ do UO. [Aneks s. 120] 
 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20101.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20102.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20103.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20105.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20106.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20107.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20108.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20117.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20120.pdf
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15.11.2018 r. 

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Opolskiego w celu podjęcia 

uchwały w sprawie opinii o włączeniu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Za-

wodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego. [Aneks s. 122] 

 

Uchwała nr 127 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opinii o włączeniu 

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu 

Opolskiego.  [Aneks s. 123] 

 

Wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina o włączenie 

z dniem 1 października 2019 r. Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego, podpisany wspólnie przez JM Tomasza 

Halskiego rektora PMWSZ oraz JM Marka Masnyka, rektora UO. [Aneks s. 128] 

 

11.12.2018 r. 

Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia 

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu 

Opolskiego, obecni: rektorzy, kanclerze, kwestorzy oraz prawnicy obydwu uczelni. 

 

20.12.2018 r. 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Opolskiego, na którym JM Marek Masnyk, rek-

tor UO poinformował o spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w sprawie włączenia PMWSZ do UO.  [Aneks s. 129] 

 

02.01.2019 r. 

Mail JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ w Opolu do JM Marka Masnyka, 

rektora UO z propozycją uchwały i projektem porozumienia dot. warunków włą-

czenia PMWSZ w Opolu do UO.  [Aneks s. 130] 

 

15.01.2019 r. 

Mail UO do PMWSZ z prośbą o akceptację kompletu dokumentów po niezbędnych 

poprawkach (projekt uchwały, projekt porozumienia oraz załączniki).  

[Aneks s. 134] 

 

Mail PMWSZ do UO informujący, że JM Rektor w dniu następnym, po spotkaniu 

z zespołem ds. włączenia PMWSZ do UO, przedstawi stanowisko władz uczelni. 

[Aneks s. 139] 

 

16.01.2019 r. 

Mail PMWSZ do UO informujący, że projekt porozumienia wraz z załącznikami nie 

odpowiada treści uchwał obu senatów i że nie może być zaakceptowany, a w naj-

bliższym możliwym terminie zostanie przedstawiona własna propozycja. 

[Aneks s. 140] 

 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20122.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20123.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20128.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20129.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20130.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20134.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20139.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20140.pdf
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Mail od prof. dr hab. Jolanty Świątek-Kozłowskiej, prorektor PMWSZ z informacją 

o zawieszeniu do odwołania prac we wszystkich komisjach.  [Aneks s. 141] 

 

17.01.2019 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do JM Tomasza Halskiego, rektora 

PMWSZ w Opolu z prośbą o pisemne przedstawienie propozycji zmian w doku-

mentach. [Aneks s. 142] 

 

Pismo JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ w Opolu do JM Marka Masnyka, 

rektora UO, w którym informuje, że w najbliższym możliwym terminie prześle pro-

pozycje zmian w projekcie porozumienia. [Aneks s. 143] 

 

18.01.2019 r. 

Pismo JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ w Opolu do JM Marka Masnyka, 

rektora UO w którym informuje, że propozycje zmian w dokumentach zostały wy-

słane 30.12.2018 r. do mecenasa Marka Sztęborowskiego, radcy prawnego UO. 

[Aneks s. 144] 

 

21.01.2019 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do JM Tomasza Halskiego, rektora PMWS,  

w którym zaprasza do ostatniej fazy rozmów i wyjaśnia rozbieżności w projektach 

porozumienia. [Aneks s. 145] 

 

23.01.2019 r. 

Pismo Marcina Czai, dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW do 

rektorów PMWSZ i UO, z prośbą o przekazanie dokumentów i informacji, zgodnie 

ze zobowiązaniami jakie podjęto na spotkaniu w ministerstwie 11.12.2018 r. 

[Aneks s. 148] 

 

24.01.2019 r. 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Opolskiego, na którym JM Marek Masnyk, rek-

tor UO poinformował o zawansowaniu prac nad porozumieniem z PMWSZ i aktu-

alnych problemach w komunikacji z JM Tomaszem Halskim, rektorem PMWSZ. 

[Aneks s. 149] 

 

29.01.2019 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do JM Tomasza Halskiego, rektora 

PMWSZ przypominającego o zobowiązaniu rektorów obu uczelni do przesłania do 

końca stycznia 2019 r. do ministra nauki i szkolnictwa wyższego projektów uchwał 

i porozumienia w sprawie włączenia PMWSZ do UO.  [Aneks s. 150] 

Pismo JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ z informacją, że warunki porozu-

mienia w sprawie włączenia PMWSZ do UO będą przedmiotem obrad na najbliż-

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20141.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20142.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20143.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20144.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20145.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20148.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20149.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20150.pdf


20 

 

szym posiedzenie Senatu, a odpowiedź na pismo zostanie przesłana 

08.02.2019 r.  [Aneks s. 151] 

 

04.02.2019 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do Jarosława Gowina, ministra nauki 

i szkolnictwa wyższego, w którym rektor UO informuje o trudnościach w wypraco-

waniu porozumienia z PMWSZ i o niechęci do rozmów JM Tomasza Halskiego, 

rektora PMWSZ. [Aneks s. 152] 

 

08.02.2019 r. 

Uchwała nr 197 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Opolu w sprawie opinii o włączeniu PMWSZ do UO. W uchwale tej senat 

PMWSZ wyraża stanowisko, że „nie widzi możliwości prowadzenia dalszych ne-

gocjacji w kierunku ustalenia warunków włączenia PMWSZ do UO oraz odstępuje 

od tej procedury”.  [Aneks s. 153] 

 

19.02.2019 r. 

Oświadczenie JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ w imieniu społeczności 

akademickiej PMWSZ, w którym informuje o rozbieżnościach w stosunku do pro-

pozycji zawartych w porozumieniu z 2018 r. [Aneks s. 154] 

 

21.02.2019 r. 

Uchwała nr 180 Senatu UO w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji 
zadania pn.: Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Cen-
trum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego.  [Aneks s. 160] 
 
27.03.2019 r. 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włącze-
nia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu 
Opolskiego.  [Aneks s. 161] 
 
24.04.2019 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do Piotra Müllera, podsekretarza stanu w 

MNiSW, zawierające pozytywne stanowisko Uniwersytetu Opolskiego w przed-

miocie projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

włączenia PMWSZ do Uniwersytetu Opolskiego. Pismo zawiera również szczegó-

łowy, dwuetapowy plan prac związanych z połączeniem uczelni. [Aneks s. 167] 

 

20.05.2019 r. 

Spotkanie zespołu ds. połączenia uczelni UO – PMWSZ w Opolu, decyzja w 

sprawie wystąpienia o grant pn. „Wsparcie procesów konsolidacyjnych uczelni 

realizowany przez MNISW w ramach POWER współfinansowanego ze środków 

EFS”.  [Aneks s. 174] 

 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20151.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20152.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20153.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20154.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20160.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20161.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20167.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20174.pdf
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27.05.2019 r. 

Spotkanie zespołu ds. połączenia uczelni UO – PMWSZ w Opolu, praca nad kon-

cepcją włączenia PMWSZ do UO. [Aneks s. 180] 

06.06.2019 r. 

Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włą-

czenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersy-

tetu Opolskiego. [Aneks s. 187] 

 

10.06.2019 r. 

Pismo JM Rektora UO do ministra Jarosława Gowina informujące o pełnej goto-

wości Uniwersytetu do procesu włączenia PMWSZ.  [Aneks s. 194] 

 

Zakończenie procesu konsultacji publicznych dotyczących Projektu Rozporządze-

nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia PMWSZ do UO. 

[Aneks s. 196] 

 

21.11.2019 r. 

Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie uchwalenia programu 

rozwoju kształcenia w latach 2018–2028 w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Sy-

mulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego – dla kierunku lekarskiego. 

[Aneks s. 207] 

 

06.01.2020 r. 

Pismo JM Marka Masnyka, rektora UO do JM Tomasza Halskiego, rektora 

PMWSZ z zaproszeniem do ponownego rozważenia projektu łączenia uczelni 

i powrotu do przerwanych rozmów. [Aneks s. 208] 

 

27.01.2020 r. 

Spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Obecni: Anna Budzanowska, pod-

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Czaja, dy-

rektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w MNiSW, Piotr Ziółkowski, dyrektor 

Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra oraz rektorzy opolskich uczelni (nieo-

becność JM Tomasza Halskiego, rektora PMWSZ w Opolu). [Aneks s. 209] 

 

31.01.2020 r. 

Pismo JM Tomasza Halskiego rektora PMWSZ informujące, że „okazją do rozmów 

o przedmiocie łączenia uczelni będzie spotkanie w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z Panią wiceminister Anną Budzanowską 05.02.2020 r.” 

[Aneks s. 211] 

 

 

 

 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20180.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20187.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20194.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20196.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20207.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20208.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20209.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20211.pdf
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05.02.2020 r. 

Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zaproszenie wicemi-

nister Anny Budzanowskiej. Obecny JM Marek Masnyk, rektor UO oraz JM To-

masz Halski, rektor PMWSZ. Pani minister poinformowała o ostatniej fazie roz-

mów dotyczących połączenia obydwu uczelni. 

 

11.03.2020 r. 

Zaplanowane spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu sfi-

nalizowania rozmów dotyczących połączenia obydwu uczelni. Na prośbę JM To-

masza Halskiego, rektora PMWSZ, spotkanie zostało odwołane 10.03.2020 r., pod 

koniec godzin pracy ministerstwa. 

 

06.04.2020 r. 

Projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włą-

czenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersy-

tetu Opolskiego. [Aneks s. 212] 

 

09.04.2020 r. 

Uchwała nr 269 Senatu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Opolu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego. [Aneks s. 218] 

 

24.04.2020 r. 

List byłych rektorów Uniwersytetu Opolskiego do ministra nauki i szkolnictwa wyż-

szego z wyrazami poparcia dla idei włączenia Państwowej Medycznej Wyższej 

Szkoli Zawodowej w Opolu do struktur Uniwersytetu Opolskiego. [Aneks s. 219] 

https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20212.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20218.pdf
https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/ksiega/Aneks%20s.%20219.pdf

