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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Marcin Wiącek

IV.7024.22.2018.MK

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze!

Pragnę powrócić do kwestii poruszanej już kilkakrotnie przez moich poprzedników 

w korespondencji z kolejnymi ministrami sprawiedliwości, w tym także z Panem 

Ministrem – mianowicie do sprawy kontaktów członków rodziny z dorosłą osobą 

ubezwłasnowolnioną, zwłaszcza całkowicie. Problem, jaki istnieje w tej sferze, 

zgłaszany był już od 2013 r. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w obowiązujących 

przepisach brak jest środków prawnych, za pomocą których osoby bliskie mogą 

uzyskać sądowe określenie kontaktów z ubezwłasnowolnionym całkowicie, w sytuacji 

gdy opiekun prawny utrudnia bądź uniemożliwia takie kontakty. Niestety, w toku 

kolejnej korespondencji nie udało się przekonać przedstawicieli Ministerstwa 

Sprawiedliwości o zasadności podjęcia kroków legislacyjnych w tej kwestii.

Stanowisko resortu sprawiedliwości uległo zmianie dopiero w 2021 r. Jak wynika z 

pisma Ministra Marcina Romanowskiego z 24 marca 2021 r. (DPE-III.053.1.2021), 
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„mając jednak na względzie zdarzające się w orzecznictwie sądów powszechnych 

(sądów opiekuńczych) rozbieżności w zakresie kwalifikowania wniosków o wydanie 

zarządzeń opiekuńczych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w związku z 

ustanowieniem opieki prawnej, Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadne 

podjęcie prac analityczno-koncepcyjnych nad wprowadzeniem do porządku prawnego 

przepisów umożliwiających dochodzenie w postępowaniu cywilnym ustalenia 

kontaktów z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020r., poz. 627 ze zm.)   

uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie o stanie wskazanych powyżej prac 

analityczno-koncepcyjnych. Jeśli w wyniku tych prac powstały materiały analityczne 

bądź projekt ustawy czy założeń ustawy, będę wdzięczny za przesłanie kopii tych 

materiałów bądź projektu nowelizacji. 

Z wyrazami poważania

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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