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Apel, 

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, policji i innych służb na granicy i w 

punktach recepcyjnych oraz do władz samorządowych miejscowości 

przygranicznych 

W związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi przestępstw, których ofiarami mają 

padać osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, zwracamy się do służb działających na 

granicy i w punktach recepcyjnych o wprowadzenie jednolitych procedur, które pozwolą 

skutecznie chronić te osoby, a także o zapewnienie społeczeństwu dostępu do 
prawdziwych i sprawdzonych informacji. 

Uważamy za niedopuszczalne, że osoby uciekające przed wojną, w obcym kraju, 

zdezorientowane, a często straumatyzowane, nie mają pełniej i oficjalnej informacji w 
swoim języku, jak uzyskać pomoc i transport w sposób dla nich bezpieczny. 

To nie osoby uciekające przed wojną powinny strzec się i zabezpieczać. Zapewnienie im 

bezpiecznej podróży i przebywania w Polsce jest obowiązkiem polskich służb. 

Dlatego postulujemy, by: 

- Uregulować wsparcie transportowe zapewniane przez kierowców-wolontariuszy. 

Wiemy, że wielu funkcjonariuszy już rejestruje dane kierowców. Apelujemy o uczynienie 

tego elementem obowiązującej procedury i zapewnienie temu rozwiązaniu logistycznego 

wsparcia. Należy ustanowić prowadzone przez służby porządkowe, dostępne i 

oznakowane punkty, do których będą kierowani zarówno wszyscy transportowi 

wolontariusze, jak osoby potrzebujące transportu, i gdzie będzie można zarejestrować 

przejazdy. 

- Ustanowić miejsca, zarówno fizycznie, jak wirtualnie, w których osoby pokrzywdzone 

przestępstwami podczas podróży będą mogły zgłaszać nadużycia i przestępstwa. Miejsca 

te muszą być dostępne, a osoby w nich pracujące muszą być odpowiednio przeszkolone i 
władać językiem ukraińskim.  

- Apelujemy o utworzenie telefonu alarmowego w języku ukraińskim. 

Ponieważ numer alarmowy 112 dostępny jest bezpłatnie, mógłby pełnić funkcję punktu 

pierwszego kontaktu. Jego operatorki i operatorzy mogliby przekierowywać sprawy 

zgłaszane przez osoby uciekające przed wojną do właściwych konsultantek i 

konsultantów, władających językami osób migrujących (nie tylko językiem ukraińskim, 

ale też angielskim, francuskim, arabskim, portugalskim itd.).  Zgłoszenia muszą być 

traktowane priorytetowo, a sprawcy przestępstw ścigani z całą surowością.  

- Osoby podróżujące muszą być szeroko informowane o powyższych procedurach i 

miejscach, w sposób, który będzie dla nich dostępny i zrozumiały. 

- Policja powinna na bieżąco udzielać oficjalnych, pełnych i aktualnych informacji na 

temat przestępczości skierowanej przeciwko osobom uciekającym przed wojną, tak żeby 
zapobiec dezinformacji i zastraszaniu osób migrujących. 



Fundacja Feminoteka i inne organizacje dysponują  gotowymi materiałami, które można 

udostępnić w punktach recepcyjnych i w innych miejscach. 

Apel podpisały: 

1. Stowarzyszenie Homo Faber 

2. Democracy is OK DOK 

3. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS 

4. Fundacja Instytut Spraw Społecznych 

5. Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom  

6. Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy  

7. Fundacja Spichlerz Kultury  

8. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet 

9. Centrum Praw Kobiet 

10. Prawnikon  

11. Stowarzyszenie Klon/Jawor 

12. Fundacja Droga Kobiet 

13. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

14. Fundacja Panoptykon 

15. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

16. Fundacja im Izabeli Jarugi-Nowackiej 

17. KOSZALIŃSKIE Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet 

18. Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog w Koszalinie 

19. Grupa nieformalna Cztery Żywioły (OBR Złotów) 

20. Fundacja Łódzki Szlak Kobiet 

21. Wiosna Kobiet okręg 38 pilski.  

22. Złotowska Rada Kobiet przy Kongresie Kobiet Północnej Wielkopolski.  

23. Nieformalna Grupa One Billion Rising Koło 

24. One Billion Rising Bytom  

25. Liga Kobiet Nieobojętnych Bytom     

26. Strajk Kobiet Bydgoszcz  

27. Kolektyw “Bydgoszcz Jest Kobietą” 

28. Fundacja na Rzecz Równości we Wrocławiu 

29. Wielkopolski Kongres Kobiet  

30. Wiosna Kobiet - Wielkopolska  

31. One Billion Rising Wałbrzych 

32. Dolnośląski Kongres Kobiet - grupa Wałbrzych 

33. Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA 

34. OBR Jędrzejów 

35. Instytut Spraw Publicznych 

36. Forum Darczyńców w Polsce 

37. Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie  

38. Dziewuchy Szczecin  

39. Fundacja Aktywni Społecznie AS 

40. Nic o nas bez nas. Ruch Kobiecy Gliwice i Pyskowice 

41. Stowarzyszenia Pro Femina 

42. Manifa Rzeszów 


