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Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Wielce Szanowny Panie Profesorze,

zwracam się do Pana w sprawie sytuacji studentów z Białorusi wyrażających chęć 
kształcenia akademickiego w Polsce i wsparcia polskich uczelni medycznych 
solidaryzujących się z młodzieżą białoruską ze względu na aktualną sytuację w ich kraju. 

Należy zauważyć, że w stanowisku1 zawierającym apel do Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej polskie środowisko akademickie dostrzegło, że ofiary represji, takich jak 
aresztowania, przemoc fizyczna lub ograniczenia praw do studiowania czy pracy w uczelni, 
powinny móc liczyć na wsparcie Państwa Polskiego poprzez zapewnienie im dostępu do 
programów wymiany akademickiej. Jak nadmieniono, część polskich uczelni już stworzyło 
preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów. 

W odpowiedzi między innymi na powyższy apel Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej (Agencja) uruchomiła w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni 
z Białorusią” wsparcie stypendialne dla studentów i naukowców z Białorusi. W związku ze 
zleceniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2020 r., na 
podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Agencja w roku akademickim 2020/2021 
w ramach działania „Solidarni ze studentami” przyznaje stypendia obywatelom Białorusi, 
którzy rozpoczną studia na polskich uczelniach.

1 Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Rady Głównej Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie represji wobec narodu białoruskiego.
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Niezwykle zadawalające jest, że Polskie uczelnie, na których Białorusini stanowią 
drugą co do liczebności grupę studentów – obcokrajowców, solidaryzują się z młodzieżą 
białoruską ze względu na aktualną sytuację w ich kraju i oferują pomoc. Niemniej tylko 
część polskich uczelni, we własnym zakresie, stworzyło preferencyjne programy wsparcia 
dla represjonowanych białoruskich studentów. Ponadto, jak należy wnosić z doniesień 
medialnych i sygnałów docierających do Rzecznika, uczelnie medyczne, które podjęły się 
wsparcia Białoruskich studentów w ramach inicjatywy rządowej, zaoferowały jedynie kilka 
miejsc im dedykowanych na prowadzonych studiach2. Powoduje to dla zainteresowanych 
Białorusinów trudności związane ze znalezieniem medycznych uczelni wyższych, które 
byłyby gotowe ich przyjąć. Wobec czego, rodzi to moje obawy o niewystarczające 
zabezpieczanie potrzeb tej grupy studentów, którzy, co muszę z przykrością zauważyć, 
nierzadko w swojej ojczyźnie zostali relegowani lub w inny sposób byli represjonowani. 

Samemu będąc adresatem apeli środowiska białoruskich emigrantów, pozwalam 
sobie zasygnalizować Panu Przewodniczącemu jeden z ich problemów, licząc na podjęcie 
mieszczących się w Państwa mocy działań służących jego rozwiązaniu. Nie wątpię również, 
że Konferencja (i jej poszczególni Członkowie) mają własne spostrzeżenia dotyczące 
funkcjonowania programu „Solidarni z Białorusią”. Będę niezmiernie zobowiązany za ich 
przekazanie i zapewniam o gotowości podjęcia interwencji u właściwych władz w celu 
wprowadzenia niezbędnych zmian likwidujących ewentualne bariery, na jakie napotyka 
przyjmowanie białoruskich studentów na polskie Uczelnie Medyczne.

Z wyrazami szacunku

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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2https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/22548,UMB_wlaczyl_sie_do_akcji_%E2%80%9ESolidarni_z_Bialorusia%E2%8
0%9D 
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