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Pan 
Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

 
 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

dziękuję za przekazaną wiadomość i słowa uznania wobec wysiłków podejmowanych przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach akcji „Lot do domu”. W odpowiedzi na pismo  

o sygnaturze VII.531.27.2020.MM z dnia 31 marca br. informuję, że dzięki staraniom 

Ambasady RP w Wellington od 14 kwietnia br. Nową Zelandię opuściło już ok. 175 

obywateli RP.  

Ze względu na restrykcje wprowadzone przez władze Nowej Zelandii w związku  

z koronawirusem, uzyskanie zgody na lądowanie samolotu PLL Lot w ramach akcji „Lot do 

domu” było niezwykle trudne. W związku z tym MSZ zadecydowało o wspieraniu wyjazdów 

naszych obywateli przy współpracy z innymi państwami unijnymi organizującymi loty do 

Nowej Zelandii. Jest to zgodne z przyjętą przez nas zasadą solidarności – podczas trwania 

akcji „Lot do domu” przetransportowaliśmy specjalnymi czarterami Lot ponad 900 obywateli 

innych państw. 

Poniżej przesyłam tabelę z informacjami nt. lotów z Nowej Zelandii przygotowywanych   

w najbliższych dniach przez państwa UE. Nasi obywatele na miejscu są o nich na bieżąco 

informowani za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacyjnych placówki: 

Data 
Miejsce 
wylotu 

Kraj organizujący 
przelot 

8.04 Auckland Niemcy 

8.04 Auckland Niemcy 

8.04 Christchurch Niemcy 



8.04 Christchurch Holandia 

9.04 Christchurch Austria 

9.04 Auckland Niemcy 

9.04 Christchurch Niemcy 

9.04 Christchurch Niemcy 

10.04 Auckland Niemcy 

10.04 Christchurch Niemcy 

10.04 Auckland Niemcy 

10.04 Auckland Holandia 

11.04 Christchurch Niemcy 

11.04 Auckland Niemcy 

11.04 Christchurch Niemcy 

 

W ocenie Ambasady RP w Wellington liczba Polaków pozostających w Nowej Zelandii  

i starających się opuścić ten kraj wynosi obecnie około 10 osób. Placówka dokłada wszelkich 

starań, aby umożliwić im powrót do Europy za pośrednictwem wymienionych wyżej 

połączeń. 

Chciałbym serdecznie podziękować za zaoferowane przez Pana Rzecznika wsparcie  

w zakresie kontaktów z ombudsmanem Nowej Zelandii. W razie wystąpienia 

niespodziewanych trudności z realizacją powrotów naszych obywateli do kraju, będziemy 

mieli na uwadze także możliwość takiego kontaktu. 

 

Z poważaniem 
 
Piotr Wawrzyk 
Sekretarz Stanu 

                            /podpisano elektronicznie/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


