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Szanowny Panie Ministrze!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa szereg pism od obywateli Polski 

studiujących dotychczas na ukraińskich uczelniach wyższych na kierunkach 

medycznych, zawierających prośbę o wskazanie możliwości dotyczących 

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

Ukrainę i rozpoczęciem wojny. 

W dniu 25 lutego br. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Edukacji 

i Nauki informując o w/w problemie w odniesieniu do studentów Państwowego 

Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu oraz studentów z Użgorodu oraz prosząc 

o podjęcie stosownych działań. Z wpływających do Rzecznika pism wynika, że 

zasygnalizowany problem ma charakter bardziej ogólny i dotyczy przede wszystkim 

studentów kierunków medycznych. Pragnę nadmienić, że w ostatnich dniach do 

Rzecznika zwrócili się w tej sprawie studenci Narodowego Uniwersytetu Medycznego 

w Iwano-Frankiwsku oraz studenci Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela 

Halickiego we Lwowie.

Warszawa, 28-02-2022 r.

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia 
ePUAP
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Z analizy przekazanych Rzecznikowi pism wynika, że studentom zależy na 

umożliwieniu kontynowania zajęć na polskich uczelniach w ramach studiów stacjonarnych1, 

z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć uzyskanych na ukraińskich uczelniach. 

Studenci zgłosili również problem związany z niemożnością uzyskania dokumentów 

świadczących o przebiegu dotychczasowych studiów w związku z brakiem kontaktu 

z uczelniami ukraińskimi2.

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 z uprzejmą prośbą o pilne podjęcie we współpracy z odpowiednimi uczelniami 

wyższymi działań służących umożliwieniu polskim studentom kształcącym się dotychczas 

w Ukrainie kontynuację studiów w Polsce, uwzględniając nadzwyczajne okoliczności 

niniejszej sprawy. Proszę uprzejmie poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach. 

Pragnę jednocześnie zapewnić o pełnym wsparciu inicjatywy studentów przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Zał. 3:

1. Apel studentów Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku;
2. Lista polskich studentów Wydziału Studentów Zagranicznych Lwowskiego Narodowego 

Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego;
3. Wystąpienie RPO do MEiN.

1 Studenci wskazują, że nie są w stanie pokryć kosztów niestacjonarnych studiów w Polsce. Kwestie finansowe były 
także przyczyną podjęcia przez nich decyzji o studiowaniu w Ukrainie.
2 Należy zaznaczyć, że przed wybuchem wojny przedstawiciele polskich  studentów w Ukrainie za pośrednictwem 
Generalnego Konsulatu RP we Lwowie zwracali się  do rektorów uczelni medycznych z prośbą o zabezpieczenie 
dokumentów studentów – działanie to, zgodnie z przekazanymi Rzecznikowi informacjami, nie spotkało się z żadnym 
odzewem ze strony uczelni.



- 3 -

Do wiadomości:

1. Pan Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
ePUAP

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

mailto:kraum@gumed.edu.pl

		2022-02-28T14:16:42+0000
	Stanisław Franciszek Trociuk




