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Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w związku z pismem z dnia 3 grudnia 2020 r. (znak VII.565.492.2020.ST) dotyczącym 

wprowadzenia ograniczeń określonego sposobu przemieszczania się uprzejmie 

informuję, że Minister Zdrowia nie podziela stanowiska dotyczącego niezgodności 

przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz. U. poz. 433), a następnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), nakładających na osoby przekraczające granicę 

państwową obowiązek poddania się kwarantannie, z przepisami upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1845, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy Minister Zdrowia w ramach upoważnienia mógł 

wprowadzić czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się. Przepisy 

ww. rozporządzeń takie ograniczenie wprowadziły poprzez wskazanie, że osoby 

przyjeżdzające z zagranicy będą musiały odbyć kwarantannę – czyli przebywać 

w odosobnieniu przez określony czas. Ograniczeniem w przemieszczaniu był brak 

możliwości opuszczania miejsca kwarantanny. 
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W ocenie Ministra Zdrowia brak wyraźnego wskazania w przepisie upoważniającym 

„kwarantanny” jako środka ograniczającego możliwość przemieszczania się, nie 

oznacza, że w ramach wprowadzania ograniczeń w zakresie przemieszczania się nie 

można było tego środka wykorzystać.

W związku z powyższym, Minister Zdrowia nie podziela poglądu o bezpodstawnym 

pozbawieniu wolności i w konsekwencji nie widzi potrzeby wprowadzania systemowych 

rozwiązań związanych z realizacją praw wynikających z art. 41 ust. 5 Konstytucji RP 

w zakresie prawa do odszkodowania dla osób, wobec których zastosowanie miały 

przepisy ww. rozporządzeń. 

Z poważaniem

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia
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