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Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich z uwagą obserwuje zaangażowanie polskich władz 

i Polskich Linii Lotniczych LOT w pomoc obywatelom przebywającym obecnie poza 

granicami naszego kraju organizowaną w ramach akcji #PowrótDoDomu. Wszelkie 

podejmowane w tym zakresie wysiłki zasługują na najwyższe uznanie. Na podstawie 

wniosków kierowanych przez obywateli oraz informacji udzielonych przez Ambasadę RP 

w Nowej Zelandii powziąłem informację o zapotrzebowaniu na lot czarterowy do Auckland 

w celu umożliwienia powrotu do kraju Polakom przebywającym w Nowej Zelandii. 

W związku z brakiem połączeń międzynarodowych liniami komercyjnymi nie mają 

możliwości samodzielnego powrót do domu. Ponadto wprowadzenie w Nowej Zelandii 

stanu wyjątkowego oznacza w praktyce paraliż transportu wewnątrz kraju i konieczność 

samoizolacji. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w dniu wczorajszym 

w tej sprawie pismo do Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT, które przekazuję uprzejmie 

Panu Ministrowi w załączeniu. W ostatnich dniach do RPO wpływają jednak kolejne prośby 

o pomoc od Polaków przebywających w Nowej Zelandii. 

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 1 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 apelem o wsparcie zorganizowania w ramach akcji 

Warszawa, 31-03-2020 r.

Pan
Jacek Czaputowicz
Minister  Spraw Zagranicznych 
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#LotDoDomu lotu czarterowego z Nowej Zelandii do Polski. Będę wdzięczny za informację 

w tym zakresie. Jednocześnie, tak jak zadeklarowałem w piśmie skierowanym do 

ambasadora RP w Wellington, jestem w gotowości skierowania wystąpienia o udzielenie 

wszelkiej możliwej pomocy w tej sprawie do mojego odpowiednika – ombudsmana Nowej 

Zelandii.

Z wyrazami szacunku 

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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