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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.531.23.2021.MM 

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie doniesień medialnych Rzecznik powziął informację o trudnej 

sytuacji, w jakiej znalazła się w ostatnich dniach polska mniejszość na Białorusi. 

W Grodnie została zatrzymana Pani Andżelika Borys - Przewodnicząca Związku Polaków 

na Białorusi (ZPB). Miał Jej zostać postawiony zarzut naruszenia przepisów o imprezach 

masowych. Ostatecznie zostało wszczęte postępowanie karne dotyczące podżegania do 

nienawiści. O sprawie tej w ostatnich dniach informował dziennikarz Pan Andrzej 

Poczobut, który również został zatrzymany. Podczas jego zatrzymania odmówiono mu 

kontaktu z adwokatem, co budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia podstawowych 

praw człowieka. Nie jest znane miejsce, do którego został on zabrany. Przeszukane zostały 

również mieszkania innych członków ZPB -  Pani Ireny Biernackiej 

w Lidzie, a także Pani Marii Tiszkowskiej w Wołkowysku.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem odebrał informacje dotyczące sytuacji 

Polaków na Białorusi, dlatego postanowił zwrócić się do Pana Ministra. Należy w tym 

miejscu podkreślić, że w preambule Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 23 czerwca 1992 r. (Dz. U. 
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z 1993 r. nr 118 poz. 527) uznano fakt, że Polacy i Białorusini, mieszkający na terenach 

obydwu Umawiających się stron, wnoszą istotny wkład w rozwój obu Państw i kultury obu 

narodów. W art. 13 wskazanej umowy międzynarodowej oba Państwa zobowiązały się do 

respektowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony praw 

mniejszości narodowych, w szczególności zawartych w międzynarodowych paktach praw 

człowieka, Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 

Dokumencie spotkania kopenhaskiego w sprawie ludzkiego wymiaru oraz Paryskiej Karcie 

dla Nowej Europy. Przykładowo warto więc zwrócić uwagę na treść art. 27 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu 

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38 poz. 167), zgodnie 

z którym w Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, 

osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia 

kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym 

językiem wraz z innymi członkami danej grupy.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie Rzecznikowi informacji o działaniach 

podejmowanych przez polskie służby konsularne w niniejszej sprawie. 

      Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Michał Dworczyk 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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