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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.053.1.2022.DZ

Pan

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej 

ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację na temat apelu polskich 

organizacji pozarządowych, skierowanego do unijnych komisarzy m. in. Ursuli 

von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, aby podczas dystrybucji środków 

przeznaczonych przez Unię Europejską na pomoc uchodźcom z Ukrainy 

uwzględnić także organizacje pozarządowe zaangażowane w udzielanie 

wsparcia1. Dlatego też, 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.), uprzejmie 

proszę o przyjęcie poniższego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od samego początku wojny w Ukrainie polskie organizacje pozarządowe 

zmobilizowały wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpośrednią pomoc 

1 https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,28219945,organizacje-pozarzadowe-pisza-do-komisji-
europejskiej-chodzi.html, dostęp: marzec 2022.

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,28219945,organizacje-pozarzadowe-pisza-do-komisji-europejskiej-chodzi.html
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,28219945,organizacje-pozarzadowe-pisza-do-komisji-europejskiej-chodzi.html
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humanitarną zarówno na granicy, w strefie działań wojennych, jak i wewnątrz polskich 

miast i wsi. Działania organizacji pozarządowych rozpoczęły się zanim pomoc 

uchodźcom została zinstytucjonalizowana. Natychmiastowo utworzyły pierwsze 

punkty przyjęcia i informacji, zapewniły opiekę medyczną, pomoc psychologiczną, 

pomoc prawną, tłumaczenie, zakwaterowanie czy opiekę nad dziećmi. Na bieżąco 

organizują logistykę niesienia pomocy w czasie wojny i dowożenia uchodźców ze 

wschodniej granicy UE do mieszkań na terenie Polski, jednocześnie zapewniając 

podstawową pomoc materialną w postaci żywności i odzieży. 

Działalność organizacji pozarządowych w czasie obecnego kryzysu 

humanitarnego zasługuje na najwyższe uznanie. Ich wiedza, doświadczenie i 

zasoby stanowią nieocenioną wartość dla całego społeczeństwa, a w szczególności 

tych najbardziej potrzebujących. Należy także zauważyć, że praca wykonywana przez 

organizacje pozarządowe finansowana jest indywidualne, często przez prywatne 

składki czy darowizny, a państwo nie wszystkim udziela dodatkowego wsparcia. 

Dlatego też w obliczu największego współcześnie kryzysu humanitarnego, z jakim 

mierzy się Polska tak bardzo potrzebna jest współpraca. 

Rzecznik Praw Obywatelskich w pełni podziela stanowisko 

środowiska polskich organizacji pozarządowych apelujących o zagwarantowanie 

wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej dla polskich organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy. W opinii Rzecznika organizacje 

pozarządowe powinny zostać uwzględnione jako beneficjenci pomocy unijnej na 

poziomie krajowym. Wprowadzone do polskiego porządku prawnego przepisy 

powinny pozwalać na uzyskanie wsparcia od chwili rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tj. 

od dnia 24 lutego br., zgodnie z zasadą przyjętą w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583).

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Pana 

Ministra z prośbą o uwzględnienie niniejszego stanowiska w toku prowadzonych 

negocjacji z Unią Europejską oraz w ramach prac legislacyjnych.
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Będę wdzięczny za powiadomienie Rzecznika o stanowisku Pana Ministra w tym 

zakresie i poczynionych ustaleniach.

   Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Konrad Szymański

Minister ds. Unii Europejskiej

KPRM

ePUAP
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