RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 14-07-2021 r.

IV.7021.157.2020.MK

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze!

Uprzejmie informuję, że pismem z 28 maja 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich
skierował pismo do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie kontaktów
z dziećmi, orzeczonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą oraz wprowadzenia
zwolnienia z obowiązku kwarantanny przy przekraczaniu granicy państwowej stanowiącej
granicę wewnętrzną Unii Europejskiej osób chcących realizować takie orzeczenie lub ugodę
(kopia pisma Rzecznika w załączeniu).
Pismo Rzecznika zostało przekazane z Kancelarii PRM do Ministra Zdrowia (kopia pisma
przekazującego w załączeniu).
Pismem z 22 czerwca 2020 r. Minister Zdrowia poinformował Rzecznika, że z uwagi na
wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r., a następnie
rozporządzenia RM z 19 czerwca 2020 r., znoszącego obowiązek kwarantanny dla
przekraczających granicę z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, „obecnie
obowiązujące przepisy czynią zadość wnioskowi zawartemu w piśmie przywołanym na
wstępie” (kopia pisma w załączeniu).
Pismem z 3 marca 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (kopia w załączeniu) ponownie
wystąpił do Ministra Zdrowia w tej samej sprawie, wskazując, że uprzednie pisma
Rzecznika i wskazywane w nich realne problemy obywateli nie wywarły oczekiwanego
skutku w postaci przygotowania stosownych regulacji na czas spodziewanych kolejnych fal
zakażeń i poprawienia stanu prawnego w takiej sytuacji. Obowiązujące wówczas
rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r.,
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poz. 367 ze zm.) ponownie wprowadzało obowiązek kwarantanny przy przekraczaniu
granicy wewnętrznej UE i nie uwzględniało – zgodnie z postulatami Rzecznika,
wskazującego na konkretne problemy obywateli – możliwości zwolnienia z mocy prawa
z takiego obowiązku rodziców i dzieci, realizujących uregulowany orzeczeniem sądowym
lub ugodą obowiązek kontaktów.
Minister Zdrowia, pismem z 14 kwietnia 2021 r. (kopia w załączeniu), poinformował
Rzecznika, że zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w celu rozważenia ewentualnych
zmian legislacyjnych w związku z przedmiotową sprawą.
Niestety, obecnie obowiązujące i wielokrotnie zmieniane rozporządzenie RM z 6 maja
2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) nie uwzględnia kwestii
realizacji transgranicznych kontaktów między rodzicami i dziećmi, zaś do dziś do Biura
Rzecznika nie wpłynęło żadne pismo Ministra Sprawiedliwości, będące reakcją na pismo
Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2021 r.

W nawiązaniu do pisma Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2021 r. oraz w nawiązaniu do
uprzednich pism Rzecznika, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.), uprzejmie proszę
Pana Ministra o informację o stanowisku w przedstawionej sprawie oraz o poinformowanie
o treści ewentualnie opracowywanej w Ministerstwie nowelizacji przepisów rozporządzenia
RM z 6 maja 2021 r., uwzględniającej w katalogu wyłączeń z obowiązku kwarantanny
(zawartego w § 3 rozporządzenia) rodziców i dzieci realizujących uregulowany
orzeczeniem sądowym lub ugodą obowiązek kontaktów transgranicznych.
zał. 5
Z wyrazami szacunku
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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