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Pan
Mariusz Kamiński
Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji
ePUAP

Szanowny Panie Ministrze!

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają informacje dotyczące bardzo trudnej
sytuacji studentów kształcących się w Ukrainie, którzy uciekając przed wojną chcą
przedostać się na teren Polski.
Z przekazanych informacji wynika, że na polsko-ukraińskim przejściu granicznym
po stronie ukraińskiej studenci nie są odprawiani i nieustannie odsyła się ich na koniec
kolejki. W konsekwencji studenci, będący obywatelami różnych krajów, oczekują na
odprawę graniczną na dworze dzień i noc od dłuższego czasu, cierpiąc z głodu i zimna.
Okoliczności nie wskazują by w przewidywalnej przyszłości studenci mogli liczyć na
wydostanie się z Ukrainy, co oznaczać będzie kolejne dni koczowania przy granicy polskoukraińskiej. Co więcej, doniesienia o kolejnych osobach udających się w kierunku polskoukraińskiej granicy pozwalają na przypuszczenie, że sygnalizowany problem będzie
narastał.
Do Rzecznika wpływają także (niepotwierdzone) sygnały wskazujące na to, że po
stronie ukraińskiej dochodzić ma do incydentów o podłożu rasistowskim względem
studentów pochodzących m. in. z krajów afrykańskich. Rzecznik otrzymuje także
(niepotwierdzone) informacje dotyczące odmiennego traktowania studentów niebędących
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obywatelami Polski i Ukrainy, którzy starają się przekroczyć granicę, przez polskich
funkcjonariuszy Straży Granicznej, przejawiające się m. in. w stosowaniu wydłużonych
procedur wjazdowych.
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 ze zm.),
zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie w porozumieniu ze stroną ukraińską działań
w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom oczekującym na polsko-ukraińskich
przejściach granicznych po stronie ukraińskiej, w tym studentom oraz o poinformowanie
RPO o podjętych działaniach.
Jednocześnie, mając na uwadze wskazane wyżej niepotwierdzone informacje
dotyczące odmiennego traktowania studentów niebędących obywatelami Polski i Ukrainy
na polsko-ukraińskich przejściach granicznych, zwracam się z uprzejmą prośbą
o weryfikację tychże doniesień, a także rozważenie nawiązania kontaktu w tej sprawie ze
stroną ukraińską.
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