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Szanowny Panie Ministrze!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo studentów Państwowego 

Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu1 zawierające prośbę o wskazanie możliwości 

dotyczących kontynuowania przez nich nauki na polskich uczelniach w związku z napaścią 

Rosji na Ukrainę i rozpoczęciem wojny. 

Studenci w skierowanym do RPO piśmie wyrazili poważną obawę o losy ich dalszej 

edukacji, wskazując, że bezpieczne jej ukończenie na terytorium Ukrainy będzie 

w przewidywalnej przyszłości niemożliwe. Dlatego, uwzględniając także zapowiedź Pana 

Ministra2 dotyczącą gotowości przyjęcia studentów w celu kontynuacji edukacji w Polsce, 

studenci wyrazili nadzieję na uzyskanie pomocy.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam 

się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie we współpracy 

z odpowiednimi uczelniami wyższymi działań służących umożliwieniu studentom 

Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu kontynuację studiów w Polsce, 

1 Pismo dotyczy studentów kierunku lekarskiego i stomatologicznego  PUM w Tarnopolu, a także studentów 
z Użgorodu.
2 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-02-23/czarnek-jestesmy-przygotowani-by-zapewnic-edukacje-
uchodzcom-z-ukrainy-i-studiujacym-tam-polakom/, dostęp: 25.02.2022 r.

Warszawa, 25-02-2022 r.

Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
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uwzględniając nadzwyczajnych okoliczności niniejszej sprawy. Pragnę jednocześnie

zapewnić o pełnym wsparciu inicjatywy studentów przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ocenie Rzecznika pomoc ta nie tylko miałaby istotne znaczenie dla studentów dotychczas

kształcących się w Ukrainie, ale także wpisywałaby się w szczególną misję uczelni

wyższych, które obok prowadzenia najwyższej jakości kształcenia oraz działalności

naukowej winny kształtować postawy obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym.

Będę wdzięczny za poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach.

Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 1 (lista studentów)

Do wiadomości:

1.    
            
                            
                              

2. Pan prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
Biuro KRASP Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa president@krasp.org.pl

3. Pan prof. dr hab. Marcin Gruchała
Przewodniczący Konferencja Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
kraum@gumed.edu.pl
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