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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.565.202.2020.MM 

Szanowny Panie Komendancie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła się polska obywatelka pozostająca 

w nieformalnym związku z obywatelem Słowacji. Wnioskodawczyni wskazuje, że 

ograniczenia ruchu granicznego wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia 

lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 

435 ze zm., dalej jako: rozporządzenie) mają negatywny wpływ na jej życie rodzinne. 

Zawarty w § 3 ust. 2 rozporządzenia katalog osób, których nie dotyczy ograniczenie ruchu 

osobowego na przejściach granicznych, nie obejmuje cudzoziemców będących osobami 

najbliższymi obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie jednak z § 3 ust. 3 

rozporządzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży 

Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić 

cudzoziemcom, innym niż wymienieni w ust. 2, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wydaje się, że przepis ten mógłby znaleźć zastosowanie do sytuacji takich, jak ta 

opisana we wskazanym wyżej wniosku do RPO. Warto zwrócić uwagę, że w uchwale z dnia 

25 lutego 2016 r. (sygn. akt I KZP 20/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że „zawarty w art. 115 

§ 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje 

z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi 

duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). 

Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe 
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także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony”. 

Wydaje się więc, że czasowe nieprowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie 

powinno stać na przeszkodzie uznania, że ma miejsce pozostawanie we wspólnym pożyciu. 

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 Komendanta z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie. Proszę 

również o informację, czy opisany problem pojawił się w dotychczasowej działalności 

Straży Granicznej. 

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/
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