
 

 

UCHWAŁA NR 9/2022 

RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ 

z dnia 14 kwietnia 2022 r.  

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej objęcia ochroną (niezamieszczania i nieudostępniania) imion  

i nazwisk obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz nazw podmiotów działających na terytorium 

tych państw, stosownie do art. 25 ust. 5 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

§ 1 

Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w pełni popiera wniosek skierowany do Ministra 

Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na niezamieszczanie imion i nazwisk obywateli Rosji i Białorusi 

oraz nazw podmiotów działających na terytorium tych państw, na listach, o których mowa w art. 25 

ust. 3 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz na nieudostępnianie informacji  

o tych osobach i podmiotach, posiadanych w związku z realizacją zadań́, o których mowa w art. 2 

ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jako informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 

oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641).  

Ponadto, Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej opowiada się za objęciem taką ochroną 

(niezamieszczeniem i nieudostępnianiem) także imion i nazwisk obywateli Ukrainy oraz nazw 

podmiotów pochodzących z terytorium tego państwa.  

Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyraża przekonanie, że obecna sytuacja 

międzynarodowa, a także warunki polityczne panujące w Rosji i na Białorusi, w pełni uzasadniają 

skorzystanie przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z możliwości prawnych 

wprowadzonych przez art. 25 ust. 5 ustawy o NAWA, dodany art. 92 ustawy z dnia 12 marca 2022 

r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 583). Publiczny dostęp do danych identyfikujących osoby i podmioty będące 

beneficjentami programów realizowanych przez Agencję może stwarzać oczywiste zagrożenie dla 

ich bezpieczeństwa, niewspółmierne do korzyści społecznych, jakie wynikałyby z otwartego 

dostępu do informacji umożliwiających ich identyfikację.  

Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zwraca uwagę, że wprowadzenie ustawą  

z 12 marca 2022 r. możliwości prawnej niepublikowania i nieudostępniania takich danych wskazuje 

na pierwszeństwo, jakie ustawodawca przyznaje względom bezpieczeństwa i ochrony 



 

beneficjentów programów Agencji przed nieograniczonym dostępem do informacji o ich 

tożsamości, o ile tylko zagrożenie takie ocenić należy jako realne.  

Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyraża przekonanie, że aktualna sytuacja 

zarówno w Rosji, na Białorusi, jak i w Ukrainie, w pełni uzasadnia ocenę, że nieobjęcie danych 

identyfikujących podmioty i osoby z tych krajów może narażać je na realne i poważne 

niebezpieczeństwo. Z tego względu skorzystanie z możliwości stworzonej przez ustawodawcę  

w art. 25 ust. 5 ustawy o NAWA uznać należy za w pełni uzasadnione zarówno merytorycznie,  

jak i formalnoprawnie.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski 

Przewodniczący Rady NAWA 
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