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Pan

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw 

Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi pismo z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie możliwości kontynuowania 

studiów na polskich uczelniach, obywateli Polskich studiujących dotychczas 

na ukraińskich uczelniach na kierunkach medycznych, proszę o przyjęcie poniższego.

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Minister Zdrowia w porozumieniu 

z Ministrem Edukacji i Nauki, przedsięwziął szereg działań w tym zakresie. 

Wystosowany został list obydwu Ministrów do rektorów uczelni medycznych oraz innych 

uczelni kształcących na kierunkach medycznych z prośbą o rozważenie możliwości 

udzielenia przez uczelnie wsparcia w zakresie umożliwiającym kontynuację studiów 

medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim kształcącym 

się na terytorium objętym konfliktem. Odbyło się również spotkanie Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Pana Piotra Brombera z Rektorami uczelni medycznych, 

na którym to zostały omówione najważniejsze założenia w powyższej kwestii. 

W następnej kolejności, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię, której celem było 

informowanie o możliwości kontynuowania kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-

dentystycznym w Polsce, studentów, którzy dotychczas kształcili się na Ukrainie.

W celu umożliwienia przyjęcia studentów zostały stworzone odpowiednie przepisy, które 

zostały wprowadzone ustawą z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Ustawa 
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ta daje m.in. możliwość przyjęcia przez polskie uczelnie studentów z Ukrainy, 

wprowadzając regulacje mające na celu ułatwienie przeprowadzenia tego procesu. 

Przewidziano również wsparcie dla obywateli Polskich którzy w dniu 24 lutego 2022 r. 

byli studentami studiów przygotowujących do wykonywania m.in. zawodu lekarza, 

lekarza dentysty i którzy zostali przyjęci przez uczelnię polską. W takim przypadku opłaty 

za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych albo 

studiach w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości 

opłat za kształcenie dotychczas ponoszonych w uczelni działającej na terytorium 

Ukrainy. Uchwalone przepisy mają również na celu wprowadzenie zasad refundacji 

uczelniom publicznym i niepublicznym kosztów z tytułu różnicy w pobieranych przez nie 

opłatach za studia, w sytuacji, gdy są one wyższe od kosztów ponoszonych dotychczas 

przez studenta w uczelni ukraińskiej. Aktualnie trwa proces przyjmowania studentów 

przez uczelnie.

Podsumowując, Minister Zdrowia podjął szereg działań w porozumieniu z Rektorami 

uczelni oraz Ministrem Edukacji i Nauki zmierzających do tego, aby studenci, którzy 

ze względu na konflikt zbrojny musieli przerwać edukację, mogli kontynuować swoje 

kształcenie w Polsce.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
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