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Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają sygnały dotyczące nostryfikacji 
dyplomów ukraińskich uczelni w odniesieniu do obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski przed dniem 24 lutego br.

Do Rzecznika zwróciła się w szczególności bezpośrednio obywatelka Ukrainy, która 
mieszka w Polsce od roku i pracuje jako psycholog z ukraińskimi uchodźcami. 
Niemniej wszystkie oryginały dyplomów potwierdzających wykształcenie 
Wnioskodawczyni pozostały w Chersoniu (Wnioskodawczyni dysponuje jedynie 
zdjęciami dokumentów). Z uwagi na trwającą w Ukrainie wojnę powrót do ojczyzny w 
celu uzyskania w/w dyplomów jest niemożliwy, a polskie uczelnie informują Skarżącą o 
wymogu przedłożenia tych dokumentów w procedurze nostryfikacyjnej.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że w związku z trwającym w Ukrainie 
konfliktem zbrojnym, dokonano nowelizacji art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.; dalej jako: 
p.s.w.n.), w ten sposób, że poszerzono krąg podmiotów uprawnionych potwierdzenia 
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ukończenia studiów na określonym poziomie bez konieczności przedkładania 
oryginałów dyplomów w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia 
studiów na określonym poziomie, m.in. o przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, 
których pobyt uznaje się legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.).

Powyższa regulacja nie obejmuje jednak osób, które opuściły Ukrainę przed 
wybuchem wojny, a które – podobnie jak obywatele Ukrainy przybyli do Polski 
po 24 lutego br., nie mają możliwości powrotu do kraju w celu uzyskania 
dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 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 przedstawienie stanowiska w 
sprawie. W szczególności proszę o wskazanie, czy Ministerstwo Edukacji i Nauki 
dostrzega potrzebę nowelizacji obowiązujących przepisów w taki sposób, aby 
umożliwić potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie w trybie art. 
327 ust. 3 p.s.w.n. wszystkim obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce, bez 
względu na to, kiedy opuścili ojczyznę.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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