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Szanowny Pani Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznał się z informacją o projekcie rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (nr projektu RD187), który zakłada
rozszerzenie obowiązującej aktualnie listy państw, z których lotnisk obowiązuje zakaz
wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach
wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków
powietrznych wykonujących loty międzynarodowe. Rozszerzenie to ma obejmować m.in.
Królestwo Hiszpanii, a sam zakaz ma obowiązywać od dnia 26 sierpnia 2020 r.
Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 8 września 2020 r. Sytuacja ta budzi ogromne
zaniepokojenie polskich obywateli przebywających obecnie poza granicami kraju, którzy
mają już wykupione bilety na loty powrotne po terminie 26 sierpnia. Z doniesień
medialnych1 wynika, że problem ten może dotyczyć dużej grupy Polaków przebywających
obecnie w Królestwie Hiszpanii, w tym również na terenach, w których liczba nowych
zakażeń wirusem SARS-CoV- 2 nie jest duża. W sytuacji wprowadzenia wskazanego wyżej
zakazu obywatele Ci będą narażeni na znaczne koszty i konieczność zorganizowania
alternatywnego powrotu (drogą lądową, lotami czarterowymi zorganizowanymi przez
polskie władze). Rzecznik w pełni popiera wszelkie działania zmierzające do zapewnienia
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bezpieczeństwa dla zdrowia i życia polskich obywateli w obecnej trudnej sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego. Niemniej w niniejszej sytuacji zasadne wydaje się
zastosowanie okresu przejściowego, który umożliwi Polakom przebywającym już poza
granicami Polski powrót zaplanowanymi lotami. Należy pamiętać, że zarówno udający się
na wypoczynek obywatele jak i prywatni przewoźnicy, działali w zaufaniu do decyzji
polskich władz dotyczących znoszenia obostrzeń. Z informacji o projekcie rozporządzenia
wynika, że zakaz nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty
międzynarodowe na zlecenie bądź za zgodą Prezesa Rady Ministrów. Wydaje się, że zgoda
Prezesa Rady Ministrów mogłaby obejmować już zaplanowane loty.
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 2020 r., poz. 627), zwracam się
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o możliwie szybkie zajęcie stanowiska w niniejszej
sprawie.

Z poważaniem
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