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4 marca powołano Sieć Koordynatorów KRASP – z inicjatywy Ministerstwa

Edukacji i Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

fakty

Sieć skupia:

• Reprezentantów uczelni KRASP (Rektorzy, Prorektorzy, Kanclerze)

• Dyrekcję Ministerstwa Edukacji i Nauki

• Reprezentantów instytutów naukowo-badawczych w Polsce

Razem 229 instytucji (17 regionów)



Uchodźcy

• Zakwaterowanie w akademikach (10 000 osób zakwaterowanych

w domach studenckich – większość matek z dziećmi)

• Pomoc humanitarna (opieka medyczna, ubrania, leki, transport,

wyżywienie, podstawowe wyposażenie mieszkań, dopłaty do żłobków,

przedszkoli itp.)

obszary pomocy
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Obecni studenci, doktoranci i pracownicy z Ukrainy

• Pomoc dla obecnych studentów, doktorantów i pracowników polskich

uczelni, którzy zostali w Polsce (studia i praca) przed wojną

• Pomagamy także organizować powroty rodzin naszych studentów

i pracowników do Polski

obszary pomocy
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Studenci, doktoranci i pracownicy z ukraińskich

uniwersytetów (uchodźcy po 24.02)

Specustawa - zmiany 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)

• Zwolnienie z opłat za studia (kursy)

• Pozwolenie na pracę w Polsce i uproszczone procedury dla nauczycieli

akademickich

Specjalne rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(każdy uniwersytet otwiera drzwi dla ukraińskich studentów i naukowców)

obszary pomocy
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Studentów i doktorantów zainteresowanych 
studiowaniem w polskich uczelniach

liczby

11300

Pracowników zainteresowanych pracą660



System rekrutacyjny, odbudowa kraju itp.

• KRASP i polskie uczelnie są w stałym kontakcie z przedstawicielami

ukraińskich uczelni

• IRK – ogólny system rekrutacyjny dla większości polskich uczelni (sieć

informacyjno-rekrutacyjna)

• Pomoc/wsparcie - oferta studiów, pobyt pracowników naukowych,

zwiększenie liczby Profesorów Wizytujących w polskich uczelniach

• Możliwość kontynuacji pracy i zapewnienie możliwości powrotu do pracy

na Ukraińskich Uniwersytetach

• Pomoc podczas odbudowy kraju (Erasmus i inne systemy)

dodatkowa aktywność

…



Raportowanie i ankiety

Cykliczne ankiety opracowane przez KRASP i MEiN związanych z sytuacją

w Ukrainie w odniesieniu do uczelni i instytutów naukowych

• Dane ogólne dot. studentów, doktorantów i pracowników

• Dane dot. kosztów poniesionych przez uczelnie i instytuty

ankiety

…



Ankieta 1 – aktualne dane, listopad 2022

• Liczba studentów – uchodźców, obywateli Ukrainy, którzy zgłosili się (będąc na 

terytorium RP) do uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów; 

obecnie w trakcie rekrutacji na studia; przyjętych na studia

• Liczba doktorantów – uchodźców, obywateli Ukrainy, którzy zgłosili się (będąc na 

terytorium RP) do uczelni wyrażając zainteresowanie przyjęciem w poczet studentów; 

obecnie w trakcie rekrutacji na studia; przyjętych na studia

• Liczba osób – uchodźców, obywateli Ukrainy zgłaszających się do pracy w uczelni; 

obecnie w trakcie rekrutacji do pracy; zatrudnionych w uczelni

ankiety



Ankieta 1 – aktualne dane 16.11 (suma) ankiety

Etykiety wierszy

Liczba studentów z 

Ukrainy na pełnych 

studiach w uczelni i 

ich status: [są na 

uczelni w Polsce]

Liczba studentów z 

Ukrainy na pełnych 

studiach w uczelni i 

ich status: [wyjechali 

na Ukrainę i nie 

wrócili]

Liczba studentów z 

Ukrainy na uczelniach 

w innej formie 

(Erasmus+, wymiana 

itp.)

Liczba doktorantów 

z Ukrainy na uczelni 

(ich status) [są na 

uczelni w Polsce]

Liczba doktorantów z 

Ukrainy na uczelni (ich 

status) [wyjechali na 

Ukrainę i nie wrócili]

dolnośląskie 1459 34 57 24 1

kujawsko-pomorskie 660 6 17 3 0

lubelskie 1250 74 7 16 1

lubuskie 150 9 1 0 0

łódzkie 1105 28 40 11 1

małopolskie 2718 28 27 51 1

mazowieckie 6198 28 38 41 2

opolskie 842 2 2 3 2

podkarpackie 569 59 51 2 0

podlaskie 108 1 2 1 0

pomorskie 1151 7 191 9 1

śląskie 1953 79 189 25 9

świętokrzyskie 356 10 4 5 0

warmińsko-mazurskie 131 0 0 1 0

wielkopolskie 1304 9 58 59 3

zachodniopomorskie 1029 24 1 2 0

Suma końcowa 20983 398 685 253 21



Ankieta 1 – aktualne dane 16.11 (suma) ankiety

Etykiety wierszy

Liczba pracowników z 

Ukrainy aktualnie w 

uczelni (zatrudnienie, 

wymiany, programy)

Liczba uchodźców 

aktualnie mieszkających w 

domach studenckich

Liczba studentów 

przyjętych na studia (1 

rok studiów), którym 

został udzielony urlop w 

związku z tym, że nie 

mogli przekroczyć 

granicy

Liczba studentów 

przyjętych na studia (1 rok 

studiów), którzy będą 

uczestniczyć w zajęciach 

zdalnie w związku z tym, że 

nie mogli przekroczyć 

granicy

dolnośląskie 98 271 9 21

kujawsko-pomorskie 59 90 0 33

lubelskie 35 524 11 4

lubuskie 14 199 1 6

łódzkie 40 9 4 2

małopolskie 127 862 15 27

mazowieckie 337 692 51 224

opolskie 38 361 0 17

podkarpackie 50 114 0 0

podlaskie 6 247 0 4

pomorskie 54 346 4 0

śląskie 107 723 0 903

świętokrzyskie 24 19 0 0

warmińsko-mazurskie 18 13 0 0

wielkopolskie 63 245 5 3

zachodniopomorskie 31 99 39 16

Suma końcowa 1101 4814 139 1260



Ankieta 1 – aktualne dane (suma) ankiety

Liczba studentów z 

Ukrainy na pełnych 

studiach w uczelni i ich 

status: [są na uczelni w 

Polsce]

Liczba studentów z 

Ukrainy na pełnych 

studiach w uczelni i 

ich status: [wyjechali 

na Ukrainę i nie 

wrócili]

Liczba studentów z 

Ukrainy na uczelniach 

w innej formie 

(Erasmus+, wymiana 

itp.)

Liczba doktorantów z 

Ukrainy na uczelni 

(ich status) [są na 

uczelni w Polsce]

Liczba doktorantów z 

Ukrainy na uczelni 

(ich status) [wyjechali 

na Ukrainę i nie 

wrócili]

19.10.22 22529 640 445 181 216

16.11.22 20983 398 685 253 21



Ankieta 1 – aktualne dane (suma) ankiety

Liczba pracowników z Ukrainy 

aktualnie w uczelni 

(zatrudnienie, wymiany, 

programy)

Liczba uchodźców 

aktualnie mieszkających w 

domach studenckich

Liczba studentów 

przyjętych na studia (1 rok 

studiów), którym został 

udzielony urlop w związku 

z tym, że nie mogli 

przekroczyć granicy

Liczba studentów 

przyjętych na studia (1 rok 

studiów), którzy będą 

uczestniczyć w zajęciach 

zdalnie w związku z tym, 

że nie mogli przekroczyć 

granicy

19.10.22 1074 4893 70 1232

16.11.22 1101 4814 139 1260



Ankieta 2 - koszty poniesione przez uczelnie (17.05) 

1. Wsparcie studentów narodowości ukraińskiej będących studentami – uchodźcami 

• zwolnienie z opłat za studia; obniżenie opłat za studia; zwolnienie z opłat za dom studencki; 

obniżenie opłat za dom studencki

2. Zatrudnienie pracowników (nauczycieli akademickich) narodowości ukraińskiej będących 

uchodźcami - koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych

3. Wsparcie studentów narodowości ukraińskiej będących studentami uczelni przed 

wybuchem wojny w Ukrainie

• zwolnienie z opłat za studia; obniżenie opłat za studia; zwolnienie z opłat za dom studencki; 

obniżenie opłat za dom studencki

ankiety



Ankieta 2 - koszty poniesione przez uczelnie (ankieta 17.05) 

Suma kosztów poniesionych przez uczelnie i instytuty naukowe

ankiety

18 000 000 zł



Ankieta dot. organizacji egzaminów (10.06)

Minister Oświaty i Nauki Ukrainy, zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą

o pomoc w przeprowadzeniu na terenie Polski egzaminów wstępnych na studia

I i II stopnia w Ukrainie w 2022 r. (dla przebywających w Polsce obywateli

ukraińskich

• Zespół koordynujący opracował kolejną ankietę dot. gotowości
udostępnienia pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminów w terminie
22.07-3.10

• Otrzymaliśmy prawie 150 zgłoszeń polskich uczelni
• MEiN wskazał 8 ośrodków w Polsce do organizacji egzaminów

ankiety

…



Organizacja egzaminów

Uczelnie organizujące egzaminy:

1. AGH Kraków
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5. Politechnika Gdańska
6. SWPS Sopot
7. Szkoła Główna Handlowa
8. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

…





Dalsze działania

6. Działania grupy EUA Task force on Ukraine

Spotkanie 5.10.2022 r.
• Omówienie planów działania grupy
• Przedstawienie propozycji wsparcia uchodźców z Ukrainy

Spotkanie 22.11.2022 r.
• Prezentacja KRASP oraz Zespołu kryzysowego
• Omówienie krótko i długoterminowych działań grupy
• Przedstawienie 4 programów NAWA wspierających uchodźców z Ukrainy 

(Solidarity with Ukraine , European University Alliance, The PROM Programme  
- International scholarship exchange of doctoral students and academic Staff, 
Central European Exchange Program for University Studies  - CEEPUS III)

• Informacja o projekcie prowadzonym przez FRP „Polsko-ukraińska współpraca 
instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia 
działania uczelni”

…





•

Dalsze działanie Sieci ?

1. Sytuacja na Ukrainie jest dynamiczna i trudna do przewidzenia, więc: 
konieczna dalsza działalność Sieci

2. Dalsze zbieranie i analiza danych: 
• podsumowanie rekrutacji studentów z Ukrainy w polskich uczelniach
• zakwaterowanie uchodźców i pomoc dla nich
• zatrudnienie pracowników naukowych z Ukrainy
• doktoranci z Ukrainy

…



3. Wymiana dobrych praktyk w pomocy i współpracy z uczelniami Ukrainy:
• wymiana, wspólne dyplomy
• pomoc w pracach badawczych doktorantów i habilitacjach
• inne

4. Otwarcie EUA na Ukrainę (udział KRASP w EUA task force for Ukraine)

5. POMOC DLA UCZELNI UKRAIŃSKICH W ODBUDOWIE W CZASIE 
I PO WOJNIE

…



Konferencja polsko-ukraińska „Post War Innovative Transformation
of Ukrainie”, Lublin, 1-2 grudnia 2022

www.ukraine.perspektywy.org

http://www.ukraine.perspektywy.org/


Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2023” 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 8-10 lutego 2023

www.studyinpoland.pl/konferencja2023

http://www.studyinpoland.pl/konferencja


Pierwsze Polsko-Uzbeckie Forum Rektorów 2023 
Taszkient-Samarkanda, 25-27 kwietnia 2023
www.studyinpoland.pl/krasp-uzbekistan023

http://www.studyinpoland.pl/krasp-uzbekistan023


Dziękuję za uwagę


