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INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY – STUDENCI I DOKTORANCI UWR

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
Studenci powinni zarejestrować wniosek o w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 
USOS. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany 
wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na 
adres dziekanatu.

Podstawa: §22 Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 
ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 marca 2022 r.

ZWOLNIENIE LUB OBNIŻKA CZESNEGO 
Każdy student może złożyć wniosek o zwolnienie lub obniżkę czesnego. Programy wsparcia 
materialnego realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wnioski rozpatrywane 
są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej studenta. 

REALIZACJA TOKU STUDIÓW
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana 
z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 
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z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 



INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY – STUDENCI I DOKTORANCI UWR

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
Studenci powinni zarejestrować wniosek o w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 
USOS. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany 
wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na 
adres dziekanatu.

Podstawa: §22 Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 
ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 marca 2022 r.

ZWOLNIENIE LUB OBNIŻKA CZESNEGO 
Każdy student może złożyć wniosek o zwolnienie lub obniżkę czesnego. Programy wsparcia 
materialnego realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wnioski rozpatrywane 
są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej studenta. 

REALIZACJA TOKU STUDIÓW
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana 
z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 



INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY – STUDENCI I DOKTORANCI UWR

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
Studenci powinni zarejestrować wniosek o w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 
USOS. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany 
wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na 
adres dziekanatu.

Podstawa: §22 Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 
ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 marca 2022 r.

ZWOLNIENIE LUB OBNIŻKA CZESNEGO 
Każdy student może złożyć wniosek o zwolnienie lub obniżkę czesnego. Programy wsparcia 
materialnego realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wnioski rozpatrywane 
są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej studenta. 

REALIZACJA TOKU STUDIÓW
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana 
z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 



INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY – STUDENCI I DOKTORANCI UWR

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
Studenci powinni zarejestrować wniosek o w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 
USOS. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany 
wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na 
adres dziekanatu.

Podstawa: §22 Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 
ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 marca 2022 r.

ZWOLNIENIE LUB OBNIŻKA CZESNEGO 
Każdy student może złożyć wniosek o zwolnienie lub obniżkę czesnego. Programy wsparcia 
materialnego realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wnioski rozpatrywane 
są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej studenta. 

REALIZACJA TOKU STUDIÓW
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana 
z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 



INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY – STUDENCI I DOKTORANCI UWR

ZAPOMOGA DLA STUDENTÓW 
Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
Studenci powinni zarejestrować wniosek o w formie elektronicznej za pośrednictwem strony 
USOS. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Po zarejestrowaniu wydrukowany i podpisany 
wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na 
adres dziekanatu.

Podstawa: §22 Zarządzenie Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 czerwca 2019 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – wersja 
ujednolicona przez Dział Organizacyjny – stan na dzień 1 marca 2022 r.

ZWOLNIENIE LUB OBNIŻKA CZESNEGO 
Każdy student może złożyć wniosek o zwolnienie lub obniżkę czesnego. Programy wsparcia 
materialnego realizowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wnioski rozpatrywane 
są indywidualnie w zależności od sytuacji życiowej studenta. 

REALIZACJA TOKU STUDIÓW
W przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach student może zwrócić się do dziekana 
z wnioskiem o urlop dziekański z możliwością zaliczania przedmiotów (§37), eksternistyczne 
zaliczanie (§20) lub indywidualną organizację studiów (indywidualny program §19). 

Podstawa: UCHWAŁA NR 37/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 kwietnia 
2021 r. w sprawie regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 
1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestra-
cji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpocznie 
się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony www.international-applica-
tions.uni.wroc.pl. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim mamy około 150 kierunków studiów i 300 specjalności na 
studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej (zaocznej i wieczorowej) w kilku obszarach naukowych: przyrodniczym, 
ścisłym i technicznym, filologicznym, prawnym i społecznym, humanistycznym.
 
Wykaz kierunków znajduje się na stronie uczelni.  

www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Na podstronie każdego kierunku w  zakładce „cudzoziemcy” znajdują się szczegółowe zasady 
rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wyma-
ganych dokumentów.

sytuacji część ofert może być już nieaktualna, ale baza ma charakter otwarty i można do niej 
się stale dopisywać. 

W przypadku oferty zakwaterowania prosimy, aby zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą 
udzielić takiej pomocy na okres co najmniej miesiąca z możliwością przedłużenia. Prosimy
o przemyślane decyzje. Prosimy również o zapoznanie się z Poradnikiem dla Osób Goszczą-
cych Uchodźców z Ukrainy (wysyłamy mailowo, prosimy o podanie adresów).
Każdy, kto potrzebuje skorzystać z określonej formy pomocy, tj. potrzebuje znaleźć mieszka-
nie dla uchodźców z Ukrainy, transportu dla uchodźców, tłumaczenia może zgłosić się za 
pośrednictwem maila ukraina@uwr.edu.pl albo specjalny telefon 697 800 783 (operatorem 
numeru jest wolontariusz).

POMOC WOLONTARIUSZY

Zgłosiło się ok. 500 studentów, gotowych pomagać jako wolontariusze. W przypadku potrzeby 
pomocy naszych wolontariuszy prosimy skontaktować się z dr Kamilą Kamińska-Sztark 
kamila.kaminska@uwr.edu.pl. Należy każdorazowo określić zakres działania oraz pamiętać
o sporządzeniu umowy o wolontariacie. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Uniwersytet Wrocławski zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychologiczne-
go. Na Uniwersytecie Wrocławskim działa PORADNIA PSYCHOLOGICZNA. Przyjmuje 
studentów, doktorantów i pracowników UWr mierzących się z psychicznymi skutkami sytuacji 
na Ukrainie.
 
www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/poradnia-psychologiczna

Zgłoszenia: alina.czapiga@uwr.edu.pl

W Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego działa PRACOWNIA KONSULTACJI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO. Studenci psychologii oferują bezpłatną pomoc 
psychologiczną wszystkim potrzebującym. 

www.uni.wroc.pl/pomocny-uwr/pomoc-psychologiczna/pracownia-
-konsultacji-i-poradnictwa-psychologicznego

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia polsko-ukraińskie na potrzeby uniwersyteckie koordynuje dr Anna Ursulenko
z Zakładu Ukrainistyki IFS UWr anna.ursulenko@uwr.edu.pl 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakład Ukrainistyki IFS UWR organizuje bezpłatny kurs języka ukraińskiego. Poprowadzą go 
doświadczeni dydaktycy Zakładu Ukrainistyki UWr oraz absolwenci Ukrainistyki i studenci 
starszych roczników - native speakerzy. W ciągu 30 godzin kursu opanują Państwo język 
ukraiński na poziomie A1, by móc w miarę swobodnie porozumieć się z uchodźcami z Ukra-
iny. Kurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych, ale przede wszystkim dla wolontariuszy, 
nauczycieli szkół i przedszkoli, pedagogów, psychologów. Zajęcia odbywać się będą zdalnie 3 
razy w tygodniu w trybie popołudniowym (zaczynamy o godz. 18 lub 19). W przypadku 
zniesienia obostrzeń pandemicznych, dla grup „wrocławskich" przewidujemy zajęcia stacjo-
narne w Instytucie Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9

KWESTIE PRAWNE, BEZPIECZEŃSTWO

Kwestiami bezpieczeństwa i pomocy prawnej zajmuje się dr Barbara Kowalczyk (barba-
ra.kowalczyk@uwr.edu.pl),  Pełnomocniczka rektora ds. Bezpieczeństwa Studentów i Dokto-
rantów. Na wydziałach działają pełnomocnicy wydziałowi.

Radcy prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych udzielają porad we współpracy
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego h�ps://wcrs.wroclaw.pl/aktualnosci/koordy-
nujemy-dzialania-pomocowe-dla-ukrainy/ Od soboty 26 lutego działają punkty konsultacyjne 
organizowane z miastem Wrocław oraz organizacjami ukraińskimi działającymi we Wrocła-
wiu. Na miejscu są tłumacze, m. in. nasi studenci, doktoranci.

KOMUNIKACJA

O wszystkich działaniach podejmowanych przez naszą wspólnotę akademicką można na 
bieżąco dowiadywać się za pośrednictwem strony internetowej „Uniwersytet Wrocławski
z pomocą Ukrainie i ukraińskim studentom”, stron Wydziałowych, a także na portalu społecz-
nościowym Facebook.

W zakresie działań komunikacyjnych i medialnych (w tym informacje o Państwa inicjatywach) 
prosimy zwracać się do rzeczniczki prasowej UWr, dr Katarzyny Uczkiewicz katarzy-
na.uczkiewicz@uwr.edu.pl 

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PUNKT INFORMACYJNY UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”
W piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 otwieramy punkt informacyjny przy ul. Kuźniczej 49 
(w lokalu uniwersyteckiego “Welcome Point”). W dni powszednie w godz. 7.30-15.30 dyżur 
będą pełnić wolontariusze. Ich zadaniem będzie informowanie studentów i doktorantów UWr 
z Ukrainy o formach wsparcia.

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTECKIEGO KOMITETU „SOLIDARNI Z UKRAINĄ”

Nawiązaliśmy współpracę z:
• Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Planowane jest uruchomienie kursów 
języka ukraińskiego dla nauczycieli z udziałem naszych Pracowników z IFP UWr

• Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W przyszłym tygodniu planowane jest wspólne przed-
sięwzięcie – szkolenie dla osób udzielających pomocy

• Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu

INICJATYWY NA WYDZIAŁACH, INICJATYWY STUDENCKIE

• dr Marta Kuta-Pachecka (pełnomocniczka w CEN) wyraziła gotowość przeprowadzenia 
spotkania/szkolenia dla pracowników, jak radzić sobie z takim kryzysowymi sytuacjami na 
zajęciach. Planowany termin szkolenia – w przyszłym tygodniu (online na Teams, nagramy 
dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu)

• udało się w kilka godzin zapełnić cały bus pojemnikami styropianowymi z chłodzikami na 
krew dla Ukrainy. W zbiórce wziął udział Wydział Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych 
i Wydział Chemii. O pomoc poprosiło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

• Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich UWr zwrócił się z apelem o podjęcie przez 
Uniwersytet Wrocławski następujących działań: zapewnienia miejsca w domach studenckich 
dla uchodźców z Ukrainy, w pierwszej kolejności matek z dziećmi; zwolnienia studentów
z Ukrainy z wszelkich opłat, w tym czesnego, na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego; objęcia 
studentów z Ukrainy pomocą materialną z budżetu Uniwersytetu Wrocławskiego; wygospo-
darowania specjalnych pomieszczeń w budynkach każdego z wydziałów, w których studenci
z Ukrainy byliby objęci pomocą psychologiczną; bieżącego informowania społeczności akade-
mickiej, o postępach w działaniach pomocowych wobec obywateli Ukrainy

• Dyrekcja Instytutu Psychologii i Dyrekcja Instytutu Pedagogiki, w porozumieniu z kierowni-
kiem obiektu dydaktycznego na ul. Dawida 1, zdecydowały czasowo udostępnić dziedziniec 
budynku na potrzeby wolontariuszy odbierających z dworca PKP uchodźców z Ukrainy

• Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaproponował przyjęcie następujących 
rozwiązań w ramach pomocy dla studentów z Ukrainy: zniesienie opłat za czesne za miesiąc 
marzec; zwiększenie liczby możliwych nieobecności podczas zajęć; umożliwienie zdania 
semestru z niedoborem punktów ECTS; niepobieranie opłat za dom studencki za marzec; 
udostępnienie nieużywanych domów studenckich do użytku w celu tymczasowego zamiesz-
kania osób przybywających z Ukrainy

Aktualne informacje znajdują się w serwisie „Uniwersytet Wrocławski z pomocą Ukrainie
i ukraińskim studentom”

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/

PRZYDATNE LINKI

Strona uniwersytecka 
www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-ukrainskim-studentom/ 

Strona rządowa www.pomagamukrainie.gov.pl/

Strona rządowa dla obywateli Ukrainy (po ukraińsku) INFORMACJE DLA OBYWATELI 
UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Urząd do Spraw Cudzoziemców - 
Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl/pl/wolnytekst/18151,Pomagamy-Ukrainie.html

Strona miejska www.wielokultury.wroclaw.pl/wromigrant/ 

Informacja dotycząca pomocy (strona miejska) www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wojna-w-
-ukrainie-wroclaw-pomaga-potrzebujacym-jak-pomagac-madrze

Krajowa Izba Radców Prawnych www.kirp.pl/informacje-prawne-dla-obywateli-ukrainy-
-poszukujacych-mozliwosci-wjazdu-i-pobytu-w-polsce/

Strona NFZ www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medycz-
na-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Zbierane są informacje o kompetencjach zawodowych uchodźców z Ukrainy: m.in. na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Szczegółowe informacje wraz z formularzem: www.wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-
-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dodatkowe linki dotyczące możliwości studiowania w Polsce:
www.study.gov.pl/studyfinder
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-na-
ukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

PRZENIESIENIE NA STUDIA DO POLSKI
Obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności 
stopni podpisanej dnia 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.). Umowa 
gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym państwie, możliwość kontynuacji 
kształcenia w placówkach drugiego państwa. Zgodnie z art. 4 umowy szkoły wyższe państw 
stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki 
zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa. Decyzja o zaliczeniu studentowi dotych-
czasowych zajęć należy do uczelni.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/rekrutacja-na-uwr-dla-ukraincow/

PRACOWNICY UCZELNI UKRAIŃSKICH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z UWR
 
Tworzymy bazę miejsc pracy dla naukowców z Ukrainy we współpracy z innymi instytucjami 
naukowymi w Polsce. 

www.uni.wroc.pl/praca-dla-naukowcow-z-ukrainy/

Współpracujemy również z partnerami zewnętrznymi. Osoby potrzebujące pomocy mogą
zgłaszać się mailowo ukraina@uwr.edu.pl, poprzez serwis „Akademicki Most” lub telefonicz-
nie pod nr 697 800 783.

Akademicki Most – potrzebuję pomocy: 

www.forms.o�ce.com/pages/responsepage.aspx?id=-
-b5xKxM7MkS19B9awieNDDkL2X0Q0-VOgmnaGeRXKVtURjQ5OE9NRjlWSkw2
UFBFMVg0Tkk4SVNMQy4u�ps://uni.wroc.pl/

GŁOSY WSPARCIA
Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego wystosowała listy i pisma z wyrazami solidarności 
i wsparcia dla związanych z nami środowisk naukowych w Ukrainie. Stale uaktualniana lista 
znajduje się na stronie uczelni.  

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/uchwaly-i-listy-otwarte/

ZBIÓRKI I AKCJE NA UWR 

Uniwersytecki Komitet „Solidarni z Ukrainą” nie prowadzi zbiórek rzeczowych ani pienięż-
nych. Prosimy również o nieprowadzenie zbiórek finansowych w ramach uczelni. Każda 
osoba, która chce wpłacić pieniądze może skorzystać z wykazu zamieszczonego na rządowej 
stronie www.pomagamukrainie.gov.pl/ 

Akcje zbiórek rzeczowych są prowadzone na wydziałach. Jeżeli potrzebujecie Państwo 
wsparcia informacyjnego i organizacyjnego albo wsparcia wolontariuszy, prosimy o informa-
cję (ukraina@uwr.edu.pl). Organizatorów zbiórek szczególnie prosimy o śledzenie informa-
cji rządowych na temat zbiórek (np. ograniczeń dot. leków).
Pomoc koordynuje dr Kamila Kamińska-Sztark (kamila.kaminska@uwr.edu.pl).

ZBIÓRKI NA UWR (STAN NA 2 MARCA 2022 R.)

ZBIÓRKA BIURA DS. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
Od 28 lutego zbiórkę prowadzi Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej. Potrzebne rzeczy 
można przynosić do biura  przy ulicy Szczytnickiej 27 a w godzinach 8.00-21.00. Potrzebne 
są m.in. koce, ręczniki, śpiwory, powerbanki, pieluchy dla dzieci, środki opatrunkowe, baterie, 
latarki. Szczegóły na stronie www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-
-i-ukrainskim-studentom/zbiorka-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Od 1 do 6 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej trwa zbiórka dla 
potrzebujących osób z Ukrainy. Zbierane są śpiwory, latarki, żywność długoterminowa i inne 
rzeczy. Szczegóły na stronie www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl/aktualnosci/zbiorka-z-pomo-
ca-dla-ukrainy/ 

ZBIÓRKA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
1 marca w Instytucie Filologii Słowiańskiej rusza zbiórka materiałów opatrunkowych
i higienicznych dla potrzebujących na Ukrainie. Na dary pracownicy i studenci czekają od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-19, przy ul. Pocztowa 9, sala 101, tel. 71 375 45 50.
W miarę możliwości proszą o przynoszenie darów w kartonach.

ZBIÓRKA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ
Punkt Informacyjny na parterze w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie Grun-
waldzkim prowadzi zbiórkę materiałów plastycznych i bajek po ukraińsku dla dzieci. Materia-
ły możecie przynosić od godz. 8.00 do 19.00.

ZBIÓRKA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII
Od poniedziałku 28 lutego w holu głównym Wydziału Biotechnologii rozpoczynamy akcję 
zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy. Potrzebne są: środki higieniczne (pieluchy dla dzieci, 
środki dezynfekujące, mydła, szampony, pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, ręczniki papie-
rowe, kosmetyki), leki (przeciwbólowe i przeciwgorączkowe dla dzieci i dorosłych; środki 
opatrunkowe – głównie kompresy jałowe, opaski uciskowe; koce termiczne, śpiwory, koce, 
karimaty, pościel, ręczniki, powerbanki). Pierwszy transport planujemy w piątek 4 marca.

www.uni.wroc.pl/uniwersytet-wroclawski-z-pomoca-ukrainie-i-
-ukrainskim-studentom/zbiorki-dla-ukrainy/            

PUNKTY ZBIÓREK WSKAZANE NA STRONIE DOLNOŚLĄSKIEGO 
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
www.duw.pl/download/1/44312/PunktyZbiorki-DolnySlask.pdf 

AKADEMICKI MOST – CHCĘ POMÓC

Zgromadzona została baza danych ofert pomocy ze strony pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w zakresie wynajmu/użyczenia mieszkania, przyjęcia osób w domu, pomocy 
w transporcie, tłumaczeniu i innych. Mamy już prawie 100 zgłoszeń. W związku z rozwojem 


