Uchwała Zarządu
stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
nr 4/OB/VIII/2021
z 24 sierpnia 2021 roku
w sprawie podpisania petycji do Prezesa Rady Ministrów dotyczącej uchodźców
i uchodźczyń przetrzymywanych w Usnarzu Górnym oraz łapanych i nielegalnie wydalanych
z Polski w innych miejscach.
Na podstawie § 24 ust. 14 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje decyzję o podpisaniu
petycji do Prezesa Rady Ministrów dotyczącej uchodźców i uchodźczyń przetrzymywanych
w Usnarzu Górnym oraz łapanych i nielegalnie wydalanych z Polski w innych miejscach.
UZASADNIENIE
Podstawowym celem Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest “(...)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i
edukacyjnych (...)”
Zwrócić należy również uwagę na dążenia Stowarzyszenia wyrażone w misji organizacji,
która wraz z manifestem, została sformułowana i rozbudowana w 2009 roku:
„Uważamy, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i
otwartą władzą, która jest wrażliwa na potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do
dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności
przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania.”
https://siecobywatelska.pl/co-robimy/misja/
Zdarzenia jakie można obserwować m. in. na granicy z Białorusią we wsi Usnarz Górny
naszym zdaniem naruszają podstawowe prawa i wolności. Zgadzamy się z uzasadnieniem
wyrażonym w podpisywanej petycji zarówno w warstwie prawnej jaki i rzeczywistych działań
władz Polski (https://amnesty.org.pl/akcje/zadamy-godnosci-na-granicach/).
Równocześnie zauważamy, że użycie oddziałów i pododdziały Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w sposób budzący wątpliwość co do przejrzystości
procesu decyzyjnego oraz braku oznaczeń użytych Sił Zbrojnych
(https://www.rp.pl/Uchodzcy/308219999-Tajna-decyzja-o-wyslaniu-wojska-na-granice-Polskii-Bialorusi.html).
Wiele wydarzeń mających tam miejsce pozostaje niejasnych. W miejsce nie dopuszczono
dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz prawników i lekarzy. Na chwilę
obecną opinia publiczna nie dysponuje informacjami na temat decyzji podejmowanych przez
polskie władze.
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KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych
Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 051a8b72-8969-4c4b-87fc-bbcfed8a6ebc
utworzonego: 2021-08-24 13:54 (GMT+02:00)

Dokument przekazany do podpisu przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska biuro@siecobywatelska.pl został
zabezpieczony pieczęcią elektroniczną przed możliwością wprowadzania zmian.
2021-08-24 13:54 (GMT+02:00)
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Podpisy elektroniczne, autentyczność oraz integralność dokumentu po złożeniu podpisów zostały zabezpieczone
pieczęcią elektroniczną
2021-08-24 13:58 (GMT+02:00)

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych.
Osoby podpisujące dokument złożyły podpisy elektroniczne zgodnie z Regulaminem Autenti (treść dostępna na: https://autenti.com/regulaminy) oraz oświadczyły
o poprawności i prawdziwości danych podawanych celem identyfikacji. Przeprowadzono uwierzytelnianie podpisujących w zakresie danych zawartych w podpisie
elektronicznym.
Usługa została wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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