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Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie artykułu Koronawirus. Ponad setka Polaków utknęła w Peru, proszą 

o "LOT do domu" red. Aleksandra Gurgula, opublikowanego w internetowym wydaniu 

„Gazety Wyborczej”1, powziąłem informację o bardzo trudnej sytuacji, w jakiej 

znajdują się obecnie Polacy przebywający w Peru. 

Pragnę w pełni docenić dotychczasowe działania podjęte przez Ambasadę RP 

w Limie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o których Ambasada informuje na bieżąco 

w mediach społecznościowych. Mam świadomość ogromnego wyzwania, jakie stanowi 

konieczność zorganizowania pomocy dla Polaków znajdujących się w tym regionie świata. 

Niemniej wskazać należy zwrócić uwagę, że przebywający w Peru Polacy w dalszym ciągu 

czekają na zorganizowanie dla nich lotu w ramach akcji #LotDoDomu. Sytuacja w tym 

kraju jest obecnie szczególnie trudna dla przebywających w nim obcokrajowców. 

W związku z wprowadzonym stanem wyjątkowym spowodowanym epidemią 

1 Zob. https://wyborcza.pl/7,75398,25806952,koronawirus-ponad-setka-polakow-utknela-w-peru-prosza-o-lot.html. 

Warszawa, 21 marca 2020 r.

Pan 
Jacek Czaputowicz
Minister Spraw Zagranicznych
SM.Sekretariat@msz.gov.pl 
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koronawirusa, część z nich ma duży problem z dotarciem do Limy. Utrudnione jest też 

znalezienie noclegu, a także zakup artykułów spożywczych.

Mając na uwadze trudną sytuację polskich obywateli zwróciłem się z prośbą 

o rozważenie wsparcia i udzielenia pomocy przez peruwiańskiego ombudsmana – Defensor 

del Pueblo. Skierowany list przesyłam Panu Ministrowi uprzejmie w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie aktualnej informacji 

o udzielonej pomocy polskim obywatelom w Peru. Jednocześnie deklaruję gotowość 

wsparcia wysiłków Pana Ministra w miarę posiadanych przeze mnie środków.

Łączę wyrazy szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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Do wiadomości:

Antonina Magdalena Śniadecka – Kotarska

Ambasador RP w Peru

lima.amb.sekretariat@msz.gov.pl

lima@msz.gov.pl 
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