
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
al. Solidarności 77 Infolinia obywatelska 800 676 676
00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl

bip.brpo.gov.pl

Warszawa, 12-05-2022 r.
RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Marcin Wiącek

XI.0720.1.2022.MK

Пані 

Людмила Денісова 

Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини 

Шанована Пані Комісар, 

сердечно дякую вам за визнання діяльності польського омбудсмена у 

зв'язку з ситуацією в Україні. У той же час я підтримую раніше виражене бажання 

продовжувати співпрацю між нашими інститутами. 

Я хотів би запевнити Вас, що небезпека, що загрожує громадянам та 

громадянкам України, які приїжджають до Польщі, у вигляді явища торгівлею 

людьми, мені відома. Співробітники мого Офісу з початку війни в Україні, 

відвідуючи прикордонні пункти пропуску та приймальні пункти для біженців, 

приділяли особливу увагу на тому, які дії проти явища торгівлі людьми прийняті 

органами місцевого самоврядування та державними службами. До цих пір ми не 

отримали сигналів про конкретні випадки, які вимагали б втручання Омбудсмена. 

Якщо у Вас є така інформація, прошу Вас передати її нам.

При цьому я хотів би відзначити, що 4 березня 2022 року я направив 

звернення до всіх польських воєвод з проханням врахувати особливе становище 
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жінок і дівчат, які складають переважну більшість людей, які шукають у Польщі 

притулку від збройних дій в Україні.1 У цьому зверненні я акцентував увагу на 

обов'язку органів державної влади та відповідних служб забезпечити захист їх 

прав перед будь-якими порушеннями, зокрема, насильство за ознакою статі, в 

тому числі сексуальне насильство, якому жінки піддаються теж і в публічному 

просторі, а також на необхідності доступу в  пунктах прийому  до відповідної 

підтримки: юридичної, психологічної та медичної для жінок і дівчат, особливо тих, 

хто потерпав від насильства. У той же час я звернувся до державних органів, їхніх 

працівників та працівниць, а також добровольців у заходах, що займаються 

наданням допомоги, приділяти особливу увагу потенційному ризику виникнення 

порушення прав і свобод жінок та дівчат, які залишають Україну. У відповідях, які 

я отримав, мені повідомили, що мої коментарі були доступні, між іншим, і в 

окремих пунктах  прийому та передані виконавчим органам гмін та повітів із 

проханням проаналізувати та вжити відповідних заходів на території ведення 

діяльності, щоб забезпечити безпеку жінок та дівчат, що залишають Україну у 

зв'язку зі збройними заходами і, зокрема, для забезпечення належної юридичної, 

психологічної та медичної підтримки.

З іншого боку, у своєму виступі 8 квітня 2022 року я звернув увагу Урядового 

уповноваженого у справах біженців з України на необхідності ефективної протидії 

та покарання злочину торгівлі людьми, жертвами якої можуть бути жінки та 

дівчата, які знаходяться у кризовій ситуації, які масово приїжджають до Польщі.2 У 

цьому контексті я також наголосив на необхідності підготовки та використання в 

Службах, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ та адміністрування, 

відповідних настанов та інформації для офіцерів, а також, враховуючи співпрацю 

з організаціями, що спеціалізуються на протидії явищі торгівлі людьми, та 

наданням підтримки її жертвам. Крім того, моя Заступниця у співпраці з 

представниками Міжнародної організації з міграції провела тренінг у сфері 

1 Див. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-wojna-uchodzcy-prawa-kobiet-przemoc [доступ  
26.04.2022].
2 Див. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-systemowa-ochrona-grup-wrazliwych-
mswia [доступ 26.04.2022].
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протидії торгівлі людьми, присвячений волонтерам, які надають допомогу 

біженцям у пунктах прийому. 

Висловлюю надію, що вжиті мною і моїми представниками заходи 

сприятимуть зниженню ризику виникнення щодо біженців явища торгівлі 

людьми. У той же час я запевняю Вас про збереження максимальної обережності 

в подальших діях, що проводяться для забезпечення безпеки і підтримки людей, 

які залишають Україну і прибувають до Польщі. 

      З повагою 

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich
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