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Pan Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 lutego br. w sprawie zwiększenia pomocy na rzecz 

syryjskich dzieci, chciałbym podzielić  głęboką  troskę  o losy najmłodszych dotkniętych 

skutkami konfliktu zbrojnego w Syrii. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Rząd RP 

nieprzerwanie od 2012 r. przeznacza znaczne środki finansowe na pomoc humanitarną  na 

--rzecz- ofiar-konfliktów w-regionie. Polska-przekazuje wsparcie na działania- podejmowane 

bezpośrednio w miejscach objętych konsekwencjami kryzysów tj. w Syrii, Jordanii, Libanie 

czy Irackim Kurdystanie. Jednocześnie regularnie wspiera wpłatami wyspecjalizowane 

agendy Narodów Zjednoczonych, w tym Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 

(UNICEF). 

W ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało środki finansowe na rzecz 

UNICEF w wysokości 1,8 mln zł  dedykowane pomocy humanitarnej na rzecz dzieci, 

bezpośrednio w Syrii. Ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała na rzecz 

Funduszu kwotę  ok. 2,0 mln zł  z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla dzieci 

syryjskich, przebywających w obozie dla uchodźców w obozie Za'atari Camp w Jordanii. 

Pragnę  nadmienić, że Rząd RP, nie zapominając o toczącym się  konflikcie we wschodniej 

Ukrainie, w 2017 r. wsparł  również  operacje Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz 

Dzieci kwotą  2,0 mln zł  na rzecz Ukrainy. 

W latach 2012-2016 Polska dokonała wpłat na rzecz UNICEF o łącznej wysokości 5,2 mln zł. 

Środki przeznaczone byty na program edukacyjny UNICEF w Pakistanie, pomoc dzieciom 

w dostępie do wody i infrastruktury sanitarnej w Syrii, walkę  z niedożywieniem dzieci, kobiet 

w ciąży oraz uchodźców wewnętrznych w Mali, a także wsparcie w sektorach zdrowia oraz 

żywienia na Ukrainie. 

Warszawa, dnia ‚,5 marca 2018 r. 



Chciałbym również  poinformować, że w 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

podpisało umowy pomiędzy MSZ RP a UNICEF w Białorusi oraz Gruzji na realizację  projektów 

na rzecz dzieci i młodzieży o łącznej wartości ok. 1,4 mln zł. 

Uprzejmie informuję, że obecnie toczą  się  prace mające na celu podpisanie ramowego 

porozumienia o współpracy z UNICEF. Przedmiotowe porozumienie ma na celu podkreślenie 

woli politycznej partnerów i powtórzenie zobowiązań  Polski na rzecz agendy praw dziecka. 

Porozumienie będzie określać  główne obszary polskiego zaangażowania z UNICEF, zgodnie 

z priorytetam naszej polityki zagranicznej, uwzględniając zasięg geograficzny działań  polskiej 

pomocy humanitarnej. 

Mogę  zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w miarę  możliwości finansowych 

w bieżącym roku będzie kontynuowało wsparcie m.in. UNICEF, szczególnie na rzecz dzieci, 

przebywających na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, również  w Syrii. 

Z poważaniem, 

Do wiadomości: 

Pani Beata Kempa, Minister, Członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 


