RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 06-07-2021 r.

V.7018.753.2021.ŁK

Pan
dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
via ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,
przepisy pozostającego elementem porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861,
z późn. zm.) przewidują objęcie z mocy prawa obowiązkiem kwarantanny domowników
osób, wobec których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (§ 4 ust. 6
rozporządzenia). Jednocześnie jednak, rozporządzenie (§ 4 ust. 7) w sposób
niepozostawiający wątpliwości, zwalnia z obowiązku kwarantanny m.in. osoby
zaszczepione przeciwko COVID-19. W tym kontekście, Rzecznik Praw Obywatelskich z
najwyższym zdziwieniem przyjmuje wypowiedzi medialne przedstawiciela Ministerstwa
Zdrowia, który najpierw ogłasza faktyczne „wyłączenie stosowania” przywołanych
regulacji1, a następnie przekazuje mediom informację o powrocie do ich stosowania2.
Pragnę bowiem przypomnieć, że materia, której dotyczyły „ogłoszenia” rzecznika Pana
Ministra, dotyczy bezpośrednio wolności osobistej. Mając to na względzie, 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), proszę o wskazanie podstaw prawnych faktycznej modyfikacji zasad
wynikających z przywołanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów.
Niezależnie od tego, w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich wskazuję, że do chwili obecnej, mimo że pomiędzy ogłoszeniami rzecznika
Pana Ministra minęło zaledwie kilkanaście godzin, wpłynęła do Rzecznika już co najmniej
jedna skarga wprost dotycząca materii, o której mowa w niniejszym piśmie (konkretnie była
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to skarga na decyzję PPIS odmawiającą zwolnienia osoby zaszczepionej z kwarantanny z
powodu – jak w skazał skarżący „podejrzenia wystąpienia wariantu delta”). Domyślać się
należy, że podobnych rozstrzygnięć na terenie całego kraju było więcej. Rzecznik Praw
Obywatelskich za nieodzowne dla ochrony wolności i praw jednostki uważa niezwłoczne
podjęcie działań w celu zwolnienia (w formie usunięcia wpisu do EWP, względnie zmiany
– z urzędu – decyzji odmawiających zwolnienia z kwarantanny) wszystkich tych osób, które
zgodnie z przepisami prawa nie podlegają kwarantannie a zostały na nią skierowane.
Będę zobowiązany za poinformowanie Rzecznika o zajętym przez Pana Ministra
stanowisku.
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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