
Wysyłamy e-maile na adresy:  

Prezydent RP: listy@prezydent.pl, 

Premier RP: kontakt@kprm.gov.pl, 

MSZ: petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl, 

MSWiA: skargi.wnioski@mswia.gov.pl 

[pamiętaj, żeby uzupełnić elementy podane w kwadratowych nawiasach, a w tresci maila podać swój 

adres pocztowy i nazwisko - wtedy Twój list zostanie rozpatrzony jako petycja] 

-------- 

Temat maila: 

Petycja w sprawie korytarzy humanitarnych dla Syrii 

 

Treść maila: 

Do: [podaj nazwę organu, tj. Prezydenta RP / Prezes Rady Ministrów / Ministra Spraw Zagranicznych / 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji] 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnoszę o 

podjęcie wszelkich działań leżących w kompetencjach Państwa organu mających na celu pomoc 

osobom z miasta Aleppo w Syrii, w szczególności działania wskazane w dalszej treści pisma. 

 

Możemy jeszcze uratować 100 000 osób z masakrowanego Aleppo. To cywile, którzy nie mają drogi 

ucieczki z miasta. Ich życie jest bezpośrednio zagrożone. ONZ ma plan, jak stworzyć korytarz 

humanitarny o długości 4 kilometrów, aby mieszkańcy zostali przeniesieni w bardziej bezpieczne 

miejsce. Domagam się, aby polski rząd NATYCHMIAST podjął wszelkie możliwe działania skutecznie 

zmuszające wojska rosyjskie i syryjskie do uznania tego planu oraz bezpośredniego wsparcia jego 

realizacji, a w efekcie – bezpiecznego przejścia dla cywili pod ochroną ONZ. 

 

Jednocześnie przypominam, że polski rząd otrzymał w tym roku od Episkopatu Polski i Caritasu 

opracowany plan działania oraz prośbę o otwarcie korytarzy humanitarnych dla najbardziej 

potrzebujących uchodźców z Syrii, znajdujących się obecnie w obozach na terenie Libanu i Jordanii, 

ale je odrzucił. Obozy te są już teraz przeludnione i najbardziej potrzebujący nie mogą tam otrzymać 

niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia opieki medycznej. Apeluję o wyrażenie przez Państwa 

NATYCHMIASTOWEJ zgody na otwarcie korytarzy humanitarnych, przyjęcie ofiar wojny do Polski i 

udzielenie im wszelkiej możliwej pomocy. 

 

[Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody] na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego petycję moich danych osobowych. 

 

Z poważaniem, 

[imię i nazwisko] 

[adres pocztowy - niezbędny!] 

[adres mailowy] 


