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Wielce Szanowny Panie Premierze,
Rzecznik Praw Obywatelskich zmuszony jest po raz kolejny zwrócić się do Pana
Premiera w sprawie wprowadzanych przez Radę Ministrów obostrzeń w związku z
przekraczaniem granicy państwowej. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca
2021 r. (Dz.U. poz. 1116), które w zasadniczej części weszło w życie 23 czerwca oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1125), którego
regulacje odnoszące się do zasad związanych z przekraczaniem granicy weszły w życie
dzisiaj, zaostrzono przepisy dotyczące kwarantanny granicznej. Zmiany dotyczyły w
szczególności § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. poz. 861, z późn. zm.). Na ich mocy zlikwidowano możliwość zwolnienia z
kwarantanny granicznej w oparciu o negatywny test diagnostyczny dla osób, które wracają
do Polski z terytorium Wielkiej Brytanii (rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2021 r.), a
następnie z wszystkich krajów spoza strefy Schengen i niebędących członkami EFTA
(rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2021 r.).
Mimo wielokrotnie już artykułowanych przez Rzecznika zastrzeżeń tak odnośnie do
formy, jak i trybu wprowadzania obostrzeń, po raz kolejny „z dnia na dzień” wprowadzono
rozporządzeniem Rady Ministrów niezwykle istotne ograniczenie wolności osobistej,
rozciągając obowiązek kwarantanny granicznej na każdą niezaszczepioną w pełni osobę
powyżej 12 roku życia. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku osób, które nie są
niechętne szczepieniom, ale ze względów zdrowotnych, czy innych (wiek) nie mogły
dotychczas się zaszczepić. Trudno jest także oszacować szkody, jakie – tak nagłe, zaledwie
dzień po poprzedniej zmianie – wprowadzenie „bezwzględnej” kwarantanny granicznej dla
osób powracających do Polski spoza strefy Schengen i EFTA spowoduje dla polskiej branży
turystycznej i jej klientów.
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Rzecznik Praw Obywatelskich rozumie działania Rady Ministrów podejmowane w
walce z pandemią, jednak częstotliwość oraz tempo zmian zasad „bezpieczeństwa”
sprawiają wrażenie pewnej przypadkowości i stawiają pod znakiem zapytania ich zgodność
z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa. Zasada ta opiera się m. in.
na takim zespole cech przysługujących prawu, które gwarantują jednostce bezpieczeństwo
prawne, umożliwiając jej decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie pełnej
znajomości przesłanek działania organów państwa, a zarazem znajomości konsekwencji
prawnych, jakie to postępowanie może za sobą pociągnąć (m. in. wyroki Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. akt P 3/00, OTK z 2000 r. Nr 5, poz. 138;
z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt Kp 2/08, OTK z 2008 r. Nr 9/A, poz. 157). Ma ona na
celu zagwarantowanie jednostce bezpieczeństwa prawnego i powinna umożliwiać
przewidywalność działań organów państwa, a także prognozowanie działań własnych przez
jednostkę. Jest oczywiste, że zmieniane z dnia na dzień decyzje prawodawcze dotyczące
swobody przemieszczania się po przekroczeniu granicy nie pozwalają na jakiekolwiek
racjonalne planowanie podróży. Powinny one być komunikowane z pewnym
wyprzedzeniem, aby umożliwić w niezbędnym zakresie korektę planów owej podróży bądź
jej realizację z pełną świadomością spodziewanych ograniczeń.
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) uprzejmie proszę o
przedstawienie szczegółowych informacji na temat przyczyn tak krótkiego, bo zaledwie
kilkunastogodzinnego vacatio legis zmian dotyczących kwarantanny granicznej.
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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