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Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi studentów będących 

obywatelami Polski, którzy studiują w Ukrainie, dotyczące obowiązku poddania się 

przez nich kwarantannie po powrocie do kraju.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 ze zm.), osoby przekraczające granicę 

państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. 

Obowiązek ten nie dotyczy jednak m.in. studentów i uczniów pobierających naukę 

w Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia). W praktyce studenci będący 

cudzoziemcami, w tym też studenci z Ukrainy, pobierający naukę w Polsce po 

przekroczeniu granicy nie są zobowiązani do odbycia kwarantanny, zaś studenci będący 

Polakami kształcącymi się na uczelniach zagranicznych, w tym ukraińskich, wracający do 

kraju – na stałe bądź w celu odbycia staży czy dokonania nostryfikacji dyplomu, muszą 

poddać się kwarantannie. 

Pragnę zwrócić uprzejmie uwagę, że podobny problem istniał na gruncie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
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określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 964 ze zm.) i był przeze mnie sygnalizowany Ministrowi Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. W odpowiedzi na moje wystąpienie Minister poinformował mnie1, że 

w porozumieniu z innymi organami podjął intensywne prace mające na celu uwzględnienie 

rozwiązań zmierzających do wprowadzenia zmian dotyczących obowiązku odbywania 

kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski przez studentów będących obywatelami RP. 

W wyniku tych działań z obowiązku odbywania kwarantanny, po przekroczeniu granicy 

Polski, zwolnieni zostali również obywatele RP.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie 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 Ministra z uprzejmą prośbą o wskazanie przyczyn odmiennego traktowania 

polskich studentów kształcących się za granicą w zakresie obowiązku poddania się 

kwarantannie po powrocie do Polski względem studentów będących cudzoziemcami 

pobierającymi naukę w Polsce oraz rozważenie możliwości wprowadzenia stosownych 

zmian w rozporządzeniu, tak aby z kwarantanny po powrocie do kraju zwolnieni byli także 

studenci będący obywatelami RP, kształcący się na uczelniach zagranicznych.

Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Michał Dworczyk

Minister – członek Rady Ministrów, 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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1 Znak sprawy w MNiSW: DWM.WUM.072.15.2020.AMK.
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