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Szanowny Panie Burmistrzu,

W obliczu kryzysu humanitarnego, związanego z nieustająco rosnącą liczbą osób,
które przekraczają granicę polsko - białoruską co prawda w sposób niezgodny z
obowiązującym prawem, ale w niewyobrażalnie wręcz dramatycznych warunkach, ważne,
żebyśmy nie pozostawali tylko świadkami wydarzeń, ale aktywnie starali się pomóc tym,
których życie, zdrowie i bezpieczeństwo są zagrożone. Wśród potrzebujących są rodziny z
dziećmi, osoby starsze, osoby uciekające przed przemocą, torturami i prześladowaniami w
krajach pochodzenia. Są też osoby, które po prostu szukają lepszego życia dla siebie i
swoich bliskich. Niezależnie od powodu opuszczenia kraju pochodzenia i sposobu, w jaki
znaleźli się na granicy polsko – białoruskiej, wszyscy ci cudzoziemcy potrzebują naszej
pomocy.

Wyzwanie udzielenia takiej pomocy stoi przed każdym, kto wykonuje funkcje
publiczne i ma środki oraz kompetencje niezbędne do podjęcia zgodnych z prawem działań,
które w obecnych warunkach mogą ratować ludzkie życie i zdrowie, a z pewnością ratują
ludzką godność.

Dlatego też z nadzieją przyjąłem informację o utworzeniu na terenie gminy
Michałowo, przy michałowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, Punktu Pomocy Osobom
Potrzebującym, gdzie cudzoziemcy mogą otrzymać niezbędną, pierwszą pomoc w postaci
wody, pożywienia, ciepłych ubrań, a w razie konieczności – także pomocy medycznej. Taka
postawa władz Michałowa zasługuje na najwyższe uznanie i żywię głęboką nadzieję, że
pozostałe samorządy podążą wyznaczoną przez nie ścieżką.

W mojej opinii, nie tylko jako Rzecznika Praw Obywatelskich, godność i życie
ludzkie mają największą wartość, dlatego dostrzegam potrzebę zaangażowania i pogłębienia
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współpracy pomiędzy przygranicznymi samorządami i stworzenia instytucjonalnego 
systemu pomocy cudzoziemcom, na wzór systemu tworzonego właśnie w Michałowie. 
Decyzja o takim zaangażowaniu należy oczywiście do Państwa, jako przedstawicielek i 
przedstawicieli lokalnych władz samorządowych. Wierzę jednak, że głębokie poczucie 
humanitaryzmu i solidarności z potrzebującymi pomoże Państwu podjąć tę decyzję.  

Z poważaniem 

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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