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Szanowny Panie Przewodniczący,

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić Pana uwagę na sytuację migrujących 

do Polski Białorusinów oraz pomoc jaką w ich trudnym położeniu mogą zaoferować polskie 

uczelnie wyższe.

Wielu Białorusinów z uwagi na napiętą sytuację w kraju i narastające represje szuka 

schronienia m.in. w Polsce. Z uzyskanych przez Rzecznika informacji wynika, że istnieje 

olbrzymie zapotrzebowanie na kursy języka polskiego dla migrantów z różnych grup 

wiekowych, którego organizacje pozarządowe nie są w stanie zaspokoić z uwagi na dużą 

liczbę przybywających do Polski Białorusinów. Kursy umożliwiłyby łatwiejsze 

odnalezienie się migrantom w nowym kraju, w tym w szczególności znalezienie pracy, 

a także integrację z polskim społeczeństwem.

Odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie w zakresie kształcenia językowego 

migrantów mogłaby być organizacja kursów językowych przez polskie uczelnie wyższe. 

W mojej ocenie nie tylko stanowiłoby to znaczącą pomoc dla migrujących Białorusinów, 
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ale także wpisywałoby się w szczególną misję uczelni wyższych, które obok prowadzenia 

najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej winny kształtować postawy 

obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), Rzecznik zwraca się 

z uprzejmą prośbą o wparcie postulatu organizacji przez polskie wyższe uczelnie 

wakacyjnych kursów językowych dla migrantów. Jednocześnie uprzejmie informuję, że 

Rzecznik przesłał pisma z prośbą o organizację tego rodzaju kursów do władz 

uniwersytetów nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Łączę wyrazy szacunku
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