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Warszawa, 3 marca 2022 roku 
 

Stanowisko Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie  
o sytuacji na polskich przejściach granicznych. 

 
 
W ostatnich tragicznych dniach pojawia się wiele pozytywnych informacji dotyczących 

sposobu traktowania osób uchodźczych z Ukrainy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

samorządy, a także obywateli niosących pomoc tym, którzy uciekają przed wojną napastniczą. 

Powszechnie okazywana jest solidarność z ofiarami rosyjskiej agresji zbrojnej. Według 

oficjalnych informacji, od początku wojny granicę przekroczyło już ponad 300 tysięcy osób. 

 

Nie zapominamy jednak o tym, że około 100 km dalej funkcjonariusze tej samej Straży 

Granicznej postępują w sposób skrajnie odmienny wobec uchodźców próbujących przekroczyć 

granicę z Białorusią. Członkinie i członkowie Sekcji Praw Człowieka wielokrotnie w sferze 

publicznej zwracali uwagę na zaniechania polskich władz polegające na bezprawnej odmowie 

udzielenia schronienia osobom uciekającym przed prześladowaniami i wojną, a które szukały 

ochrony międzynarodowej na terytorium RP na pograniczu polsko-białoruskim (m.in. w 

Usnarzu Górnym) i które składały wnioski o taką ochronę wobec polskich funkcjonariuszy 

Straży Granicznej. Media oraz organizacje pozarządowe wciąż donoszą o nielegalnym 

wywożeniu uchodźców i innych działaniach, których rezultatem jest w niektórych przypadkach 

nawet śmierć osób uciekających przed wojną. 

 

Sekcja Praw Człowieka pragnie przypomnieć, że udzielenie (przynajmniej) tymczasowego 

schronienia osobom uciekającym przed wojną stanowi nie tylko akt dobrej woli, lecz przede 

wszystkim obowiązek władz RP, wynikający z prawa międzynarodowego i krajowego. 

 

Z obowiązku tego Polska wywiązuje się obecnie na granicy z Ukrainą, ale nie wywiązuje się na 

granicy z Białorusią. Z pełną odpowiedzialnością wskazujemy, że jedynym, co różni jednych 

uchodźców od drugich jest kraj z którego uciekają i związane z tym często kolor skóry, 

wyznanie czy pochodzenie etniczne. Potępiamy działalność części posłów na Sejm RP, którzy 

dopuszczają się działań różnicujących uchodźców ze względu na wspomniane cechy, co może 

być odczytywane jako nawoływanie do przemocy oraz nienawiści i jako takie stanowić 

zagrożenie dla poziomu przestrzegania praw człowieka w Polsce. 
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Kolor skóry, czy pochodzenie nie mogą stanowić przyczyny gorszego traktowania osób 

uciekających przed wojną. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny. Z kolei Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie w art. 3 

nakazuje równe traktowanie uchodźców bez względu na ich rasę, religię lub państwo 

pochodzenia. 

 

Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa godność – 

źródło wolności i praw człowieka – jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych. Śmiercionośne skutki bombardowań czy innych działań 

zbrojnych nie znają rozróżnienia na kolor skóry, państwo pochodzenia lub kolor paszportu. 

 

Głęboko wierzymy, że poszanowanie takich wartości jak godność człowieka i zakaz 

dyskryminacji stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, opartego na 

demokracji i poszanowaniu prawa. Udzielenie schronienia tym, którzy takiego schronienia 

szukają, bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry, czy religię stanowi nasz etyczny, jak i 

prawny obowiązek. Nie tylko na granicy z Ukrainą, ale również na granicy z Białorusią.     


