
Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Canberze

RPEiK/01.3461.2020/51 Canberra, 17 kwietnia 2020 r.

Pan Mirosław Wróblewski 
Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, 
Międzynarodowego i Europejskiego 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
biurorzecznika@brpo.gov.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z pismem VII.531.49.2020.MM z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie polskich obywateli 
na pokładzie statku Ruby Princess, poniżej przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na maila przesłanego 28 marca 2020 r. przez p. I znajdującą
się na pokładzie statku, przekazałam aktualne na dzień 29 marca 2020 r. informacje na temat 
dwóch lotów czarterowych organizowanych przez Rząd RP i PLL LOT w ramach operacji „Lot 
do domu" (28 marca i 1 kwietnia 2020 r.), z których nie mogła skorzystać zainteresowana ze 
względu na konieczność odbycia kwarantanny, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wprowadzonymi przez władze australijskie. Mając na uwadze informacje od p. 
iż pracodawca (firma Steiner Transocean Ltd.) zobowiązała się do opłacenia kosztów 
podróży, zgodnie ze stanem faktycznym, zaznaczyłam także, iż po zakończeniu akcji „Lot do 
domu" 5 kwietnia 2020 r., jedyną dostępną opcją powrotu do Polski z Australii są loty 
komercyjne do Europy, np. Niemiec i stamtąd drogą lądową do Polski.

W dalszej korespondencji z p. (wiadomości mailowe z 5, 6, 7 i 9 kwietnia 2020 r.,
które nie zostały załączone do pisma skierowanego do Biura RPO) poinformowałam 
o działaniach podejmowanych w sprawie polskich obywateli na pokładzie Ruby Princess 
wobec strony australijskiej oraz armatora statku -  firmy „Carnival Australia". Ze strony firmy 
otrzymaliśmy potwierdzenie planowanej repatriacji załogi -  wiadomość została przekazana 
p. Oczekujemy na dalsze szczegóły, zgodnie z ostatnią informacją armatora
z 15 kwietnia br., wciąż trwają ustalenia w sprawie.

Pragnę podkreślić, że komunikaty dla obywateli polskich przebywających na terenie Australii 
są zamieszczane na bieżąco (strona internetowa www.gov.pl/australia, Twitter: PLinAustralia 
/ PLinSydney oraz w systemie Odyseusz. Ponadto konsulowie w Canberze i Sydney od dnia 
14 marca 2020 r. pracują w trybie ciągłym w celu wsparcia Polaków w powrocie do kraju,
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jednakże wszyscy musimy działać zgodnie z obowiązującym prawem państwa przyjmującego, 
włączając wprowadzone restrykcje sanitarne.

Pragnę również poinformować, że służby konsularne Ambasady RP w Canberze i Konsulatu 
Generalnego w Sydney na bieżąco monitorują sytuację Polaków znajdujących się miedzy 
innymi na statkach wycieczkowych i badawczych na wodach terytorialnych Australii, w tym 
Ruby Princess (łącznie 5 polskich obywateli), podejmując działania możliwe w ramach 
obowiązującego prawa.

W odniesieniu do sytuacji na Ruby Princess interweniowaliśmy zarówno na poziomie 
federalnym, jak i stanowym, tj. w australijskim MSZ oraz w Departamencie Spraw 
Wewnętrznych i Policji stanu Nowa Południowa Walia, na którego terytorium dokuje obecnie 
statek (Port Kembla, ok. 100 km od Sydney). Jesteśmy też w bieżącym kontakcie z 
przedstawicielem armatora statku.

Szybkie rozwiązanie sytuacji polskich obywateli oraz innych członków załogi na pokładzie 
Ruby Princess (ok. 1 tys. osób) utrudnia fakt wprowadzenia przez australijskie władze 
federalne zakazu wpływania do portów australijskich i zejścia na ląd osób przebywających na 
wszystkich statkach wycieczkowych, które nie pływają pod australijską banderą. Większość 
statków wycieczkowych opuściła australijskie wody terytorialne, wśród wyjątków jest m.in. 
Ruby Princess ze względu na stan zdrowia części załogi. Sytuacja wokół tego statku jest 
przedmiotem poważnych kontrowersji w Australii, po tym jak władze stanowe zezwoliły w 
połowie marca 2020 r. na zejście na ląd pasażerów. Według ostatnich informacji, co najmniej 
10% przypadków zakażeń koronawirusem w całej Australii dotyczy pasażerów Ruby Princess 
lub osób, które się z nimi kontaktowały. Policja stanu Nowa Południowa Walia wszczęła 
śledztwo kryminalne w tej sprawie. Odrębne postępowanie wyjaśniające prowadzone jest 
też na polecenie władz stanowych. Zgodnie z deklaracjami komisarza Policji stanu Nowa 
Południowa Walia z 17 kwietnia br. planowane na 19 kwietnia br. opuszczenie przez statek 
australijskich wód terytorialnych będzie uzależnione od stanu zdrowia załogi, która 
sukcesywnie poddawana jest testom na obecność koronawirusa.

Pozostajemy w kontakcie z armatorem statku odpowiedzialnym -  zgodnie z informacjami 
otrzymanymi od służb policji stanu Nowa Południowa Walia -  za logistykę i planowanie 
procesu repatriacji załogi statku, wzywając do jak najszybszego wypracowania rozwiązania 
sytuacji polskich obywateli. Wszelkie wiążące informacje, jakie uzyskaliśmy od firmy 
„Carnival Australia" do dnia dzisiejszego przekazaliśmy |

Z  wyrazami poważania,
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