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Szanowny Pan 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
Szanowny Panie, 
 
w odpowiedzi na pismo VII.7033.26.2022.AMB z 25 lutego b.r., uprzejmie 
informuję, że wraz z Ministrem Zdrowia, któremu zgodnie z Ustawą z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podlegają uczelnie 
medyczne w Polsce, zwróciłem się z apelem do rektorów uczelni medycznych, 
aby wsparły polskich obywateli studiujących na Ukrainie w zakresie  
umożliwiającym kontynuowanie studiów medycznych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Z formalnego punktu widzenia obowiązuje Umowa między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym 
uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni 
(podpisana dnia 11 kwietnia 2005 r.). Umowa gwarantuje osobom, które uzyskały 
wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji kształcenia  
w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
Stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia 
oraz praktyki zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. 
 
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) student może zostać przyjęty na 
studia poprzez przeniesienie z uczelni zagranicznej. Decyzja w przedmiotowym 
zakresie należy do kompetencji władz uczelni. Student ma między innymi prawo 
do przenoszenia i uznawania punktów ECTS. Uczelnie, w ramach posiadanej 
autonomii, samodzielnie w swoich aktach wewnętrznych (m.in. w regulaminie 
studiów oraz innych regulacjach wewnętrznych dotyczących funkcjonowania 
uczelni) określają warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zgodę na przyjęcie 
na studia przez przeniesienie. 
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Ponadto zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 
583): 

• od obywateli polskich, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami 
uczelni działającej na terytorium Ukrainy na kierunkach medycznych 
(kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, 
farmacja, diagnostyka laboratoryjna oraz ratownictwo medyczne) i zostali 
przyjęci przez uczelnię polską na studia na kierunku odpowiadającym 
odbywanym przez nich studiom, opłaty za studia niestacjonarne albo 
studia w języku obcym będą pobierane w wysokości 
nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia w uczelni w Ukrainie. 

• dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 od osoby, która przed dniem 
24 lutego 2022 r. wniosła w uczelni działającej na terytorium Ukrainy 
opłatę za kształcenie w drugim semestrze tego roku na kierunku 
medycznym, nie będzie pobierana opłata za usługi edukacyjne związane 
z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo studiach w języku 
obcym w uczelni polskiej. 

Uczelniom, które pobrały opłaty w niższej wysokości, albo nie pobrały opłaty  
w powyższych przypadkach przysługiwać będzie refundacja z budżetu państwa. 
 
Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło 
działania mające na celu wsparcie studentów kształcących się w Ukrainie 
poprzez uruchomienie dedykowanej infolinii oraz adresu mailowego do kontaktu, 
a także opracowanie materiałów informacyjnych.1 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 

 

 
1 Informacje te są dostępne na stronach internetowych MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-
i-nauka/uczelnia-dla-was (adres zbiorczy) oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy (broszura 
informacyjna). 

Przemysław Czarnek 

Minister 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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