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DWM-WSK.852.168.2022.AZ 
Warszawa,  21 grudnia 2022 r. 

 
 
Pan  
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
 
 
Szanowny Panie Rzeczniku, 
 
odpowiadając na wystąpienie o sygn. VII.7033.96.2022.AMB dotyczące nostryfikacji 
dyplomów ukraińskich uczelni w odniesieniu do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 
przed dniem 24 lutego br. uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.  
 
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 
574, z późn. zm.) reguluje kwestie uznawania zagranicznych dyplomów (nostryfikacji) oraz 
wprowadza możliwość potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie przez 
cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca 
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
którzy nie dysponują dyplomem ukończenia studiów. Po 24 lutego br. rozwiązaniem tym 
zostali również objęci obywatele polscy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. lub obywateli Ukrainy 
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 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.   
 
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed dniem 24 lutego br. i którzy nie są objęci 
jednym z ww. statusów ochrony międzynarodowej i chcieliby uzyskać potwierdzenie 
kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą mogą skorzystać z Europejskiego Paszportu 
Kwalifikacji dla Uchodźców.  Od maja 2022 roku Polska bierze udział w programie Europejski 
Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (EQPR), który jest koordynowany przez Radę Europy.  
 
Jest to cyfrowy certyfikat, który może otrzymać każda osoba o statusie uchodźcy lub 
korzystająca z ochrony międzynarodowej, ale nie tylko – rozwiązanie to może być dostępne 
dla osób, które z różnych względów nie mogą skorzystać z tradycyjnej procedury uznania 
dyplomu. Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców jest dokumentem uznawanym 
przez wiele państw Unii Europejskiej, ale także inne państwa europejskie.  
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Dokument zachowuje ważność przez 5 lat, a ponieważ jest wydawany przez Radę Europy, to 
przy przemieszczaniu się nie ma potrzeby jego uznania czy ubiegania się o nowy w kolejnych 
krajach pobytu.  
 
O Europejski Paszport Kwalifikacji Uchodźców można aplikować za pośrednictwem strony 
internetowej Rady Europy. Postępowanie, w tym rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane 
są stacjonarnie lub na odległość przez ekspertów sieci ENIC-NARIC – sieci instytucji 
odpowiedzialnych za współpracę w zakresie uznawania i opiniowania zagranicznych 
dyplomów.  W maju br. po raz pierwszy w Polsce odbyły się spotkania z uchodźcami, którzy 
ubiegali się o Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców. Były to 4 osoby, z którymi 
eksperci odbyli rozmowy w siedzibie polskiego ośrodka ENIC-NARIC w Warszawie i online. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
Przemysław Czarnek 
Minister 
/ – podpisano cyfrowo/ 


