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Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
Województwa Małopolskiego

Dotyczy: udzielenia pomocy dla osób ewakuowanych z Mariupola.

Mając na względzie przeprowadzaną przez Rząd Polski w dniu 23 listopada 2015 roku 
ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych 
i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach, 
zwracam się z apelem o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla 
naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc 
pracy.

Jednocześnie zachęcam do włączenia lokalnych organizacji pozarządowych działających 
na Państwa terenie, dysponujących odpowiednim potencjałem organizacyjnym, finansowym 
oraz odpowiednią bazą lokalową, w aktywną pomoc świadczoną na rzecz osób 
ewakuowanych.

Aktualnie osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym 
Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gdzie mają 
zapewnione całodzienne wyżywienie. W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na 
pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać do osiedlenia w Polsce. Zezwolenie 
na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, 
z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to również, że osoby te mogą legalnie 
mieszkać i pracować w Polsce.

Biorąc pod uwagę dotychczasową, sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie 
i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, 
stworzenie im warunków do osiedlenia się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym.

Uprzejmie proszę zatem o przekazanie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w terminie do 20 stycznia 2016 roku, propozycji 
wszelkich form pomocy, jaką będą w stanie zaoferować  samorządy, instytucje, organizacje 
pozarządowe, czy nawet osoby prywatne, zwłaszcza w zakresie gotowości do zapewnienia 
miejsca zamieszkania rodzinom polskiego pochodzenia ewakuowanym ze wschodniej 
Ukrainy.
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Szczegółowych informacji dotyczących osób polskiego pochodzenia ewakuowanych ze 
wschodniej Ukrainy oraz niezbędnych form pomocy uzyskać można w:

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji 
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
tel.: (22) 601-39-35
tel.: (22) 601-39-39
tel.: (22) 601-74-33

Ponadto informacji w sprawie omówionej w piśmie udzielają pracownicy Oddziału 
Integracji Społecznej i Polityki Prorodzinnej Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerem tel.: 12 39 21 563.

       /-/ Józef Gawron


