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Szanowny Księże Profesorze! Wasza Magnificencjo!

Na podstawie doniesień medialnych1, Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

wiadomość o tym, że na profilu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 

portalu Facebook pojawiły się obraźliwe względem części społeczności akademickiej uczelni 

wpisy oraz zapowiedzi zawiadomienia władz uczelni o osobach wyrażających swoje poparcie 

dla „Strajku Kobiet”.

W związku z trwającymi protestami przeciwko zmianom w prawie antyaborcyjnym 

oraz sposobie ich wprowadzenia, związanymi w wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 22 października 2020 r. w sprawie K 1/20, w Polsce odbywają się liczne protesty, 

w których biorą udział także studenci i studentki. Niektóre uczelnie wyższe, działając 

w ramach przysługującej im autonomii, ogłosiły w dniu „Strajku Kobiet” (tj. w dniu 28 

października br.) godziny rektorskie. W związku z tym osoby kształcące się na KUL zapytały 

na oficjalnym profilu uczelni, czy ta planuje podjęcie podobnych działań. Posty te, zgodnie 

z doniesieniami medialnymi, były regularnie usuwane przez administratora profilu uczelni. 

Ponadto niektórzy uczestnicy dyskusji na profilu uczelni na Facebooku, którzy krytycznie 

1 A. Gmiterek-Zabłocka, Strajk kobiet. Studentki KUL alarmują, że zamyka się im usta: Przerażające, co się dzieje, tok.fr, 
28.10.2020 r.
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odnoszą się do trwających protestów, zasugerowali, że będą zgłaszać do władz uczelni 

informacje o studentach popierających protesty. W ich ocenie osoby o takich poglądach nie 

powinny kształcić się na katolickiej uczelni.

Mając na uwadze powyższe, pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Księdza Rektora na to, 

że studenci i studentki mają prawo do demonstrowania swoich poglądów, szczególnie 

w sprawach o doniosłym znaczeniu społecznym i w tym zakresie korzystają 

z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa (art. 54 Konstytucji RP). Sam fakt 

studiowania na uczelni katolickiej, w ocenie Rzecznika, nie pozbawia studentów możliwości 

prezentowania własnych poglądów. Co więcej, zdaniem RPO, uczelnie prócz kształcenia, 

popierać winny rozwój odpowiedzialnych, świadomych społecznie, zaangażowanych 

i myślących samodzielnie studentów. Z tych względów, w ocenie RPO, brak jest podstaw po 

podejmowania działań o charakterze dyscyplinarnym względem protestujących bądź 

popierających protesty studentów. Ponadto, Rzecznik postrzega usuwanie na profilu uczelni 

postów zawierających pytania o organizację zajęć w dniu 28 października za ograniczające 

wolność wypowiedzi.

Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika, na podstawie 

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska 

w niniejszej sprawie. 
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