Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gogacza
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 sierpnia 2012 r.
Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego
Zwrócił się do mnie pan Jerzy L., prezes mohylewskiego stowarzyszenia społecznego „Związek Polaków na Białorusi”, który jest studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wydziału teologii,
z prośbą o pomoc w uzyskaniu stypendium miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II.
Przywołane stypendium Rada Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiła mocą uchwały
nr LVIII/1612/2005 z dnia 31 lipca 2005 r. Zainteresowany powołuje się na §1 pkt 1 tej uchwały, w którym
stwierdza się, że ustanawiane stypendium ma na celu udzielanie wsparcia finansowego uczniom i studentom
uczącym się w Warszawie, którzy pomimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce.
Z informacji, a także z treści przedstawionych pism wynika, że zainteresowany takie warunki spełnia. Jednak
w uzasadnieniu odmowy przyznania tegoż stypendium w piśmie Centrum Myśli Jana Pawła II, czyli instytucji, gdzie są składane wnioski stypendialne, z dnia 4 kwietnia 2011 r. stwierdza się, że „stypendium zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31.07.2005 r. oraz przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przyznawane jest obywatelom polskim”.
Należy dodać, że zainteresowany posiada Kartę Polaka, którą przedstawił. Wydaje się, że taka argumentacja kłóci się z przepisami ustawy o przywileju ojczyźnianym, jakim jest Karta Polaka, w której w art. 3
stwierdza się, że Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Następnie w art. 6 ust. 3 stwierdza się, że posiadacz Karty Polaka podejmujący kształcenie, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3, zachowuje prawo do ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w
odrębnych przepisach.
W związku z tym proszę o wykładnię prawną przepisów dotyczącą powyższego problemu. Chodzi o to,
czy uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy może ograniczać korzystanie z prawa do stypendiów studentom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, ale posiadającym Kartę Polaka. Czy przywołana uchwała
nie powinna zostać poprawiona w §1 pkt 1 poprzez poszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów o osoby posiadające Kartę Polaka? Bardzo proszę o odpowiedź.
Z wyrazami szacunku
Stanisław Gogacz

