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Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację, że Polska aktywowała Unijny Mechanizm Ochrony Ludności2, żeby sprowadzać 

obywateli, którzy obecnie przebywają za granicą. Celem tego Mechanizmu jest współpraca 

państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Pomoc udzielana jest 

na prośbę poszczególnych państw. Dzięki skorzystaniu z Mechanizmu niektórzy Polacy 

będą mogli wrócić do kraju za darmo lotami, których koszty do 75 procentach zostaną 

pokryte przez Unię Europejską. Z informacji prasowych i wniosków kierowanych do 

Rzecznika przez obywateli, którzy wracali do kraju w ostatnich tygodniach wynika, że inne 

państwa członkowskie UE już wcześniej skorzystały z tej formy pomocy, zapewniając 

swoim obywatelom możliwość bezpłatnego powrotu3. Koszty dużej części lotów 

organizowanych w ramach akcji #LotDoDomu były natomiast pokrywane przez samych 

pasażerów. Opisana sytuacja może więc budzić wątpliwości z punktu widzenia zasady 

równości, o której mowa w art. 32 Konstytucji RP. Obywatele, którzy wrócili już do kraju 

znajdowali się bowiem w identycznej sytuacji, jak obywatele, którzy dopiero skorzystają 

z możliwości powrotu. Powinni więc być traktowani na równych zasadach przez organy 

1 Zob. stronę: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C611178%2Czrodla-polska-aktywowala-unijny-mechanizm-
zeby-sprowadzac-obywateli-z  (dostęp: 23.03.2020 r.).
2 Zob. https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en (dostęp: 24. 03.2020 r.)
3 Zob. stronę: https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25806898,polacy-wydali-tysiace-na-lot-do-domu-mogli-wrocic-za-
darmo.html  (dostęp: 24.03.2020 r.).

Warszawa, 03-04-2020 r.
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władzy publicznej, zwłaszcza jeżeli istniała realna możliwość zapewnienia im takiej samej 

formy pomocy. Celowe wydawało się więc wcześniejsze skorzystanie ze wskazanego wyżej 

programu unijnego. Do Rzecznika wpływają obecnie wnioski obywateli, którzy pytają, czy 

będzie istniała możliwość uzyskania przez nich zwrotu kosztów poniesionych na zakup 

biletów lotniczych w ramach akcji #LotDoDomu. Wskazany problem był przedmiotem 

zapytania z 20 marca 2020 r. skierowanego przez Panią Poseł Izabelę Leszczynę do Prezesa 

Rady Ministrów4. 

Mając na uwadze, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 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 uprzejmą prośbą o informację, czy do Ministerstwa Finansów wpływają 

skargi dotyczące opisanej wyżej kwestii i czy w Ministerstwie analizowana jest możliwość 

podjęcia działań mających na celu rozwiązanie zaistniałego problemu.  

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/

Do wiadomości:

Pan Jacek Czaputowicz

Minister Spraw Zagranicznych
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4 Zob. http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BN79T2. 
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