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Zwracam się szczególnie, do absolwentów kierunku analityka medyczna i w imieniu prezes 

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Aliny Niewiadomskiej składam Wam serdeczne 

gratulacje.  Chciałabym podkreślić, że wraz z ukończeniem studiów  uzyskujecie prawo do 

wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i stajecie się członkami samorządu 

zawodowego,  dla którego roku 2022 był rokiem przełomowym.  Została uchwalona Ustawa o 

Medycynie Laboratoryjnej, która wprowadza szereg zmian w wykonywaniu zawodu, ale co dla 

Was szczególnie ważne, specjalizacje, które będziecie podejmować będą dofinansowane z 

budżetu Państwa, a nie tak jak do tej pory wyłącznie z indywidualnej kieszeni każdego 

specjalizanta. Kolejną rzeczą, również związaną z kształceniem, jest to, że Krajowa Izba 

Diagnostów Laboratoryjnych w tym roku pozyskała z funduszy europejskich  blisko 25 mln zł. na 

organizację kursów podnoszących kwalifikacje diagnostów laboratoryjnych. Zapraszam Was do 

rejestracji się na te szkolenia - ruszą one najprawdopodobniej pod koniec roku. Będziecie mogli 

w ten sposób nie tylko podnieść swoje kwalifikacje, ale również uzyskać punkty edukacyjne, 

których zdobywanie jest obowiązkiem każdego diagnosty laboratoryjnego. 

Wiem, że dla osób podejmujących studia, również na kierunku analityka medyczna 

zostanie uruchomiony system stypendialny – spowoduje to, że zawód będzie jeszcze bardziej 

widoczny i popularny wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. Propagowanie tego 

zawodu wśród licealistów akurat tutaj, o czym wspomniał już Pan Dziekan, jest znaczące, za co 

bardzo serdecznie dziękuję Pani Marcie Dąbrowskiej i Pani Marcie Okupskiej, które jako 

przedstawicielki Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych były bardzo 

zaangażowane w organizację konkursów LabTest oraz inne przedsięwzięcia organizowane 

zarówno przez studentów jak i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Proszę przekazać 

również podziękowania innym członkom STDL. Z niektórymi z Państwa miałam przyjemność 

spotkać się podczas praktyk zawodowych. Wiem, że jesteście dobrze przygotowani do 

wykonywania zawodu, za co bardzo serdecznie dziękuję obecnym tutaj Władzom Dziekańskim, 

które przykładają bardzo dużą wagę do jakości kształcenia. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję 

analitykom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, ale także absolwentom kierunku 

kosmetologia. To wielki dzień dla Was. 


