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Warszawa

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na Pana pismo nr VII.7033.66.2020 z 13. sierpnia 2020 r., uprzejmie
informuję, że rozwój sytuacji na Białorusi jest stale monitorowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, a udzielanie pomocy obywatelom polskim przebywającym w tym państwie, z uwagi
na panujące tam obecnie uwarunkowania polityczne, należy do priorytetowych zadań służby
dyplomatyczno-konsularnej.
W sprawie zatrzymanych na Białorusi obywateli polskich podjęte zostały ponadstandardowe
działania. W początkowej fazie najistotniejszym było ustalenie miejsca ich przebywania, co okazało
się zadaniem niezwykle trudnym z uwagi na panujący chaos, brak właściwej współpracy ze strony
władz białoruskich, a także nierespektowanie zapisów konwencji konsularnej między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś. Mimo tych problemów, konsulowie niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o pozbawieniu wolności obywateli polskich podjęli działania i
praktycznie bez przerwy realizowali czynności, skutkujące ustaleniem miejsca przebywania
zatrzymanych. W tym celu m.in. odwiedzili areszty, do których przewożeni byli zatrzymani podczas
demonstracji, sprawdzili, czy obywatelom polskim udzielana była pomoc medyczna, spotkali się z
naczelnikiem oddziału obywatelstwa i migracji MSW w Żodino, gdzie również przebywali
demonstranci, skierowali notę do białoruskiego MSZ, zwrócili się do Głównego Oddziału MSW dla
miasta Mińsk.

W sprawę zaangażował się także Ambasador RP w Mińsku, który interweniował w MSZ Białorusi
12 sierpnia 2020 r. prosząc o zwolnienie zatrzymanych obywateli polskich.
Po opuszczeniu 13 i 14 sierpnia 2020 r. aresztu, obywatele polscy znaleźli się pod opieką konsula.
Została im udzielona wszechstronna pomoc, znacznie wykraczająca poza standardy pomocy
konsularnej opisanej w ustawie Prawo konsularne. Konsulowie udzielili wsparcia przy
przemieszczaniu się do hotelu, a następnie na lotnisko, pomogli w zapłacie nałożonej kary
finansowej i poinformowali o powyższym sąd, zapewnili artykuły żywnościowe, a także miejsca
zakwaterowania dla dwóch obywateli. Na prośbę Ambasadora RP dwóm obywatelom polskim PLL
LOT zapewnił bezpłatne bilety powrotne.
W uzupełnieniu pragnę dodać, że w pozostałych dwóch okręgach konsularnych na terytorium
Białorusi doszło również do zatrzymania łącznie trojga obywateli polskich. W tych przypadkach, na
skutek interwencji konsulów sprawy zakończyły się jedynie udzieleniem pouczenia obwinionym
obywatelom polskim.
Przekazując powyższe wyjaśnienia, zapewniam Pana Rzecznika, że sprawy obywateli polskich,
którzy podczas pobytu za granicą potrzebują pomocy konsula, zajmują w pracy polskich
przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych szczególne miejsce. Nierzadko, wymagają
podejmowania ponadstandardowych działań i ponadstandardowego zaangażowania tak jak miało
to miejsce w sprawie zatrzymanych na Białorusi obywateli polskich.
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