
Szanowni Państwo, 

  
od 28 lutego na Uniwersytecie Warszawskim działa Sztab Kryzysowy ds. Ukrainy, którego 

celem jest wsparcie w organizacji i koordynacji inicjatyw w zakresie pomocy badawczej, 

dydaktycznej, naukowej i socjalnej dla pracowników, doktorantów oraz studentów 

pochodzących z Ukrainy, gromadzenie i aktualizowanie danych na temat akcji pomocowych 

oraz koordynowanie działań związanych z formami wsparcia dla Ukrainy. 
  
Władze rektorskie są w stałym kontakcie z rektorami uczelni ukraińskich, którzy są zrzeszeni 

w Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich. Systematycznie 

odbywają się spotkania zdalne, gdzie omawiane są potrzeby uczelni partnerskich i możliwości 

wsparcia ze strony UW. Część uczelni ukraińskich nie zawiesiła funkcjonowania w czasie 

wojny, kontynuując działalność zdalnie. 
  
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o zaprzestaniu współpracy z Rosją w dziedzinie 

nauki i techniki. Nie będą kontynuowane również prace nad wzajemnym uznawaniem 

świadectw, dyplomów, okresów studiów, wykształcenia, kwalifikacji i stopni naukowych 

polskich i rosyjskich uczelni. Zawieszenie współpracy instytucjonalnej nie wyklucza jednak 

kontaktów indywidualnych pomiędzy naukowcami, które mogą być podejmowane przez nich 

we własnym zakresie. 
  
Do chwili obecnej zgłosiło się kilkanaście osób z Ukrainy zainteresowanych pracą na UW. 

Poszczególne jednostki mogą podejmować samodzielnie decyzje w sprawie zatrudniania. 
  
Biuro Innowacji Dydaktycznych zostało wyznaczone na koordynatora inicjatyw 

dydaktycznych adresowanych do obywateli Ukrainy. W związku z tym informacje o 

pomysłach, prośbach oraz nowych inicjatywach, jak również o prowadzonych działaniach 

należy przekazywać na adres: bid@uw.edu.pl. 
  
Uniwersytet Warszawski wspólnie z Międzyuniwersyteckim Centrum 

Informatyzacji prowadzi prace nad projektem stworzenia ogólnopolskiego systemu 

Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy, który umożliwi sprawne przeprowadzenie 

procesu rekrutacji na polskich uczelniach. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa umożliwiają uproszczenie procedur rekrutacji na studia. Obecnie trwa opracowywanie 

odpowiednich procedur na UW. 
  
Znowelizowany został Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, co 

uprościło ścieżkę aplikowania o stypendium socjalne oraz zapomogę dla osób, które nie są w 

stanie udokumentować swojej sytuacji materialnej i dochodowej ze względu na działania 

wojenne prowadzone w kraju pochodzenia. Obywatele Ukrainy będący mieszkańcami 

akademików UW mogą ubiegać się o zwolnienie w całości lub części z opłat związanych z 

zamieszkiwaniem domów studenta. 
  
Bardzo ważne jest, aby otaczać wsparciem studentów z Ukrainy, umożliwiając 

im indywidualną organizację studiów (IOS). Istotne jest także podejmowanie działań 

prorównościowych, aby studenci z innych krajów, nie czuli się dyskryminowani. 
  
Na stronie głównej uczelni Biuro Prasowe prowadzi specjalną zakładkę w języku 

polskim: https://uw.edu.pl/ukraina/ i angielskim: https://en.uw.edu.pl/ukraine/, gdzie 
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gromadzone są informacje na temat możliwości wsparcia oferowanego przez UW. W tym 

miejscu publikowane są najważniejsze informacje dotyczące: pomocy socjalnej, prawnej, 

psychologicznej, tłumaczeń, działań edukacyjnych, zbiórek i innych inicjatyw podejmowanych 

na uczelni.  
  
Informacje na temat akcji organizowanych w jednostkach można przesyłać na 

maila: solidarnizukraina@uw.edu.pl. 
  

Pozdrawiam serdecznie, 

 
dr Anna Modzelewska 
rzecznik prasowy 
kierownik Biura Prasowego 
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