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Szanowny Panie Przewodniczący,

uprzejmie dziękuję za przekazanie uczelniom wyższym wystąpienia Rzecznika 

Praw Obywatelskich w sprawie organizacji kursów językowych dla migrantów 

z Białorusi. Inicjatywa ta spotkała się z szerokim odzewem środowiska akademickiego, 

o czym świadczą kolejne pisma wpływające w tej sprawie do Biura RPO. 

Jednocześnie pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Pana Przewodniczącego na kolejną 

zgłoszoną Rzecznikowi sprawę dotyczącą zasad rekrutacji obywateli Białorusi na uczelnie 

polskie. Z przekazanych informacji wynika, że niektóre polski uczelnie wymagają od 

kandydatów na studia pochodzących z Białorusi przedłożenia certyfikatu CT. Certyfikaty te 

są ważne przez okres dwóch lat. W sytuacji, gdy certyfikat utraci ważność, kandydat chcący 

wziąć udział w rekrutacji na polską uczelnię musi udać się na Białoruś w celu odnowienia 

go (tj. ponownego zdania egzaminów państwowych). Z uwagi na napiętą sytuację na 
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Białorusi kandydaci na studia nie mają obecnie możliwości odnowienia ważności 

certyfikatu żądanego w procesie rekrutacji na studia.

Mając na uwadze powyższe, 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), zwracam się 

z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia alternatywnych wymagań 

rekrutacyjnych dla obywateli Białorusi umożliwiających im wzięcie udziału w rekrutacji na 

studia bez konieczności powrotu na Białoruś w celu przedłużenia ważności certyfikatu 

CT, np. poprzez wprowadzenie egzaminów wstępnych dla kandydatów.

Będę zobowiązany za poinformowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o stanowisku 

KRASP w niniejszej sprawie.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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