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Wasza Magnificencjo!

Rzecznik Praw Obywatelskich został powiadomiony o utracie statusu studentki przez
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Miało to
mieć związek z apelem o zajęcie stanowiska w sprawie toczących się protestów
społecznych, jaki studentka ta wystosowała do władz uczelni w dniu 28 października
2020 r. Apel ten był uzasadniony faktem, że 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 o sygn.
akt K 1/20, w Polsce odbywały się liczne protesty, w których brali 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.
Mając na uwadze powyższe, pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Pana 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 ust. 1 Konstytucji RP). 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
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względem protestujących bądź popierających protesty studentów. Szczególne wątpliwości
budzi

ograniczanie

wolności

słowa

Przewodniczącej

Samorządu

reprezentującej

społeczność studencką i zabierającej głos w jej imieniu. Warto zwrócić uwagę, że
Akademia Pomorska w Słupsku, definiując swoją misję, odwołuje się do uniwersalnych
wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla
różnorodnych

poglądów,

twórczej

relacji

między

nauczycielami

akademickim,

doktorantami i studentami. Stąd też tym bardziej niezrozumiała jest negatywna reakcja
uczelni na deklaracje światopoglądowe społeczności studenckiej.
Mając na uwadze powyższe, działając 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 i wszelkich istotnych informacji
w niniejszej sprawie.
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