Warszawa, 2020-08-27

wielomiesięcznym wyprzedzeniem na czas, kiedy zostały zaostrzone przepisy dotyczące wjazdu do Polski spowodowanej
pandemią COVID-19.

Gabriela Lenartowicz

Do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję, której treść jest następująca:

„Zwracam się po raz kolejny z uprzejmą prośbą o pochylenie się nad problemem par rozdzielonych przez pandemie

minister spraw wewnętrznych i
administracji

COVID - 19.
Komisja Europejska w piątek 7.08 br ogłosiła wreszcie jasne rekomendacje, by wszystkie kraje europejskie
bezzwłocznie umożliwiły wjazd niezamężnych partnerów unijnych obywateli i rezydentów do UE.

Interpelacja nr 10162

Na całym świecie żyją setki tysięcy osób, które teraz, kiedy świat próbuje wracać do normalności, z każdym dniem
pogrążają się w narastającej frustracji. Sama od dziesięciu lat jestem w szczęśliwym związku z obywatelem Stanów
Zjednoczonych i nigdy nie było nam tak trudno...

Interpelacja w sprawie par dwunarodowościowych
rozdzielonych przez pandemię COVID-19

Zamknięte granice w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa wszyscy przyjęli ze zrozumieniem. Nikt nie
chce narażać siebie i swoich bliskich na ryzyko utraty zdrowia i życia, mimo że dostosowanie się do ograniczeń
wymagało od każdego z nas wysiłku. Stopniowe znoszenie obostrzeń przyjęto po tygodniach restrykcji z oczywistą więc
radością. Dla nas jednak - osób pozostających w nieformalnych związkach z obywatelami innych krajów - kryzys i

Racibórz, dnia 18 sierpnia 2020 r.

dramat dalej trwa... Jesteśmy niezasłużenie dyskryminowani tylko ze względu na brak formalnego dowodu istnienia
związku w postaci ślubu. Rodziny, które tworzymy, uznawane są za mniej ważne, a właściwie zupełnie nieważne skoro

Gabriela Lenartowicz
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dopiero oddolny ruch w social mediach sprawił, że problem został zauważony. Mamy XXI wiek a nasze życia układa
się odgórnie według archaicznych standardów. Prosimy o zwrócenie uwagi na ten palący problem. My też tworzymy
rodziny, my też kochamy i jesteśmy kochani, my też tęsknimy i borykamy się z frustracją wywołaną długotrwałą
rozłąką. Spróbujcie postawić się w naszej sytuacji - kiedy to od miesięcy w czasie największego światowego kryzysu od
lat, który wywiera przeogromny wpływ na komfort psychiczny każdego z nas, nie możecie znaleźć ukojenia wśród
bliskich... Jest to piekielnie trudne, prawda?
Sugestie z MSWiA, jakoby w Polsce była możliwość przekroczenia granicy dla obcokrajowców pozostających w
związkach z obywatelami polskimi na podstawie specjalnej zgody uzyskanej od Komendanta Straży Granicznej jest
najzwyczajniej w świecie niezgodna z prawdą.
Informacja od Straży Granicznej jest jasna - o zgodę taką nie można wnioskować z wyprzedzeniem, otrzymać ją można

Szanowny Pan

dopiero w momencie próby przekroczenia granicy. Taka sytuacja sprawia, że żaden z naszych partnerów / partnerek bez

Mariusz Kamiński

dokumentu stwierdzającego, że ma prawo wstępu na teren kraju docelowego, nie będzie wpuszczona / -y na pokład

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

samolotu:
D ecyzję o zezwoleniu na wjazd podejmuje każdorazowo komendant placówki Straży Granicznej w trakcie odprawy granicznej,
po dokonaniu niezbędnych czynności kontrolno-weryfikacyjnych, w szczególności po weryfikacji przedstawionej przez

Interpelacja

cudzoziemca dokumentacji.

Szanowny Panie Ministrze,

Oznacza to, że cudzoziemiec nie ma możliwości wnioskować o takie zezwolenie wcześniej.

Są kraje (np. Dania, Austria, Czechy, Islandia, Finlandia czy Niemcy), które postanowiły nas zauważyć i zrozumieć. Ok
azuje się więc, że nie jest to trudne - rozwiązanie jest bowiem gotowe i jest banalnie proste: wystarczy wprowadzić
D ziałając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt. 7, art.16 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz.

wyjątek dla osób pozostających w związku nieformalnym z obywatelem polskim, który przecież łatwo jest udowodnić

U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w

chociażby za pomocą wspólnych zdjęć. My wszyscy gotowi jesteśmy poddać się testom, kwarantannom i wszelkim

sprawie par dwunarodowościowych rozdzielonych przez pandemię COVID-19.

innych wymogom sanitarnym, byle tylko mieć możliwość ponownego zobaczenia naszych rodzin, ukochanych,

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał 13 marca

partnerów i partnerek. ”

2020 roku rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach
granicznych. Zgodnie z przepisem w § 3 pkt 1 rozporządzenia, dotyczy to kierunku wjazdowego na terytorium RP, również

W znowelizowanym w dniu 12 sierpnia 2020 r. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

morskich i lotniczych przejść granicznych.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych

Zgodnie z przepisem zawartym w § 3 pkt 2 powyższego rozporządzenia wyłączenie z ograniczeń w przekraczaniu polskiej

przejściach granicznych w dalszym ciągu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zdecydował o prawnej

granicy państwowej dotyczy cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, albo

regulacji, która pomogłaby rozwiązać problemy setkom, a może i nawet tysiącom polskich obywateli, którzy pozostają

pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

w nieformalnych związkach z obcokrajowcami spoza Unii Europejskiej, przez co pary te są „ niezasłużenie

W przepisie tym pominięto osoby pozostające z obywatelami polskimi związkach nieformalnych, prowadzące wspólne

dyskryminowane tylko ze względu na brak formalnego dowodu istnienia związku w postaci ślubu”.

gospodarstwo domowe lub zamierzające zawrzeć związek małżeński, który niejednokrotnie był już zaplanowany z

Może warto skorzystać z regulacji jakie wprowadziły inne kraje członkowskie UE, które pozwalają na spotkanie
międzynarodowych partnerów pozostającym w związku nieformalnym np. poprzez okazanie negatywnego testu na
COVID-19 wykonanego tuż przed wylotem, obowiązek podpisania przez obie strony deklaracji o pozostawaniu w
stałym związku, deklaracja poddania się testowi na COVID-19 po przylocie do Polski wykonana na własny koszt i /lub
dobrowolna kwarantanna.
Komisarz UE Ylva Johansson, która odpowiadająca za obszar spraw wewnętrznych, wystosowała apel do wszystkich
państw członkowskich o przyjęcie jak najszerszej definicji związku dwojga ludzi (partnerstwa), jak to tylko możliwe.
W chwili obecnej Dania jest jedynym państwem członkowskim, które w pełni stosuje definicję rodziny UE określoną w
art. 2 ust. 2 i 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, a tym samym umożliwia swoim obywatelom pozostających w związkach
niesformalizowanych podróż do partnera pod warunkiem spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych w postaci
testu na obecność COVID-19.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Czy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje w najbliższym czasie nowelizację rozporządzenia w
taki sposób, aby umożliwić wjazd na terytorium RP cudzoziemcom spoza UE, a pozostającym w stałym
niesformalizowanym związku z obywatelem/ką Polski po spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych i zaleceń
epidemiologicznych ?

2. Kiedy pary dwunarodowościowe mogą się spodziewać podjęcia przez Ministerstwo działań zmierzających do
prawnej regulacji wyżej wymienionych kwestii?

3. Czy Polska planuje przyjąć definicję rodziny UE określoną w art. 2 ust. 2 i 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE?

Wobec powyższego apeluję o jak najszybszą reakcję Pana Ministra na przedstawiony problem.
P roszę o podanie konkretnych rozwiązań i propozycji działań, które zamierza podjąć resort w tej sprawie.
Z poważaniem,
Gabriela Lenartowicz

