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Pan 
Mirosław Wróblewski 
Dyreictor Zespołu Prawa 
Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

I w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca'br. , uprzejmie informuję, że od początku j 
rozpoczęcia lotów do Polski placówka prowadzi działania, które mają na celu informowanie 
naszych obywateli w Szkocji o możliwości skorzystania z akcji #LotDoDomu. Jak do tej pory j 
nie otrzymaliśmy żadnych innych uwag co do sposobu prowadzenia przez naszą placówkę 
akcji informacyjnej w przedmiotowej sprawie. ' 

Informacje na temat akcji #LotDoDomu są na bieżąco umieszczane na stronie i 
internetowej oraz w mediach społecznościowych placówki (Twitter). Obecna architektura 
stron urzędów konsularnych na terenie Wielkiej Brytanii, w ramach portalu www.gov.pl, | 
umożliwia jedynie podawanie informacji dla całej Wielkiej Brytanii w aktualnościach, co było 
wykonywane od momentu podjęcia decyzji dotyczącej zamykania granic RP. Na bieżąco, 
na platformie Twitter, zamieszczane są linki do strony lot.com oraz informacje 
o pojawiających się nowych lotach, zarówno z Edynburga, jak i z Londynu. ; 

Od 19 marca br. niemal codziennie organizowane są loty na trasie Edynburg-
Warszawa. Istnieje również możliwość powrotu do kraju przez Londyn lub przez Berlin. 
Zakładamy, iż taka częstotliwość lotów umożliwi powrót ze Szkocji wszystkim i 
zainteresowanym. I 

Placówka dokłada wszelkich starań, aby nasi obywatele otrzymali stosowną 
informację i wsparcie. Wszystkie telefony do konsulatu, w tym wykonywane na telefon 
alarmowy placówki po godzinach urzędowania są odbierane i udzielana jest stosowna \ 
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informacja. Biorąc pod uwagę dynamil<ę rozwoju sytuacji konsulowie dyżurni, zwłaszcza 
na początku akcji, nie zawsze byli w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie pytania 
naszych obywateli, zwłaszcza dotyczące kwestii logistycznych! na terenie kraju. 

W przedmiotowej sprawie konsul dyżurny rozmawiał z wnioskodawcami 
i poinformował wyczerpująco o opcjach powrotu do kraju zgodnie z posiadaną wówczas 
wiedzą. Ponadto, kolejnego dnia skontaktował się powtórnie z zainteresowanymi 
w godzinach wieczornych, uzyskując informację, że nie wymagają już wsparcia ze strony 
urzędu. 

Jeszcze raz pragnę zapewnić Pana Dyrektora, że urząd konsularny w Edynburgu 
dokłada wszelkich starań, aby w zaistniałej sytuacji, obywatele polscy przebywający 
na terenie Szkocji mieli dostęp do niezbędnych informacji, a w sytuacjach szczególnych także 
pomocy konsularnej. 
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