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Wielce Szanowna Pani Dyrektor,

wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do Rzecznika Praw Obywatelskich zaczęły 
wpływać skargi związane z wprowadzanymi w placówkach oświatowych regulacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego. Zasadnicze źródła troski i sprzeciwu rodziców 
uczniów, którzy zwracają się do Rzecznika są dwa. Pierwszym z nich jest wprowadzany w 
niektórych szkołach obowiązek korzystania przez uczniów z maseczek. Drugim, 
wprowadzanie szkolnych „izolatoriów” dla uczniów, którzy wykażą objawy mogące 
sugerować chorobę (np. kaszel). 

Co do pierwszej ze wskazanych kwestii należy wskazać, że zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii1, 
uczniowie szkół co do zasady nie są objęci nakazem zasłaniania ust i nosa (§ 24 ust. 3 pkt 
15 rozporządzenia, dodany do niego z dniem 2 września 2020 r.). Przewidziano jednak 
możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia przez „kierującego placówką”. Pomijając 
kwestię trybu wprowadzenia przywołanej regulacji, która nie miała szans przebić się do 
świadomości jej interesariuszy wydaje się, że nie rozwiązuje ona istniejącego problemu. 
Brak w przywołanym przepisie jakichkolwiek wskazówek, czy wytycznych, jakimi miałaby 
się kierować osoba kierująca placówką przy wprowadzaniu obowiązku zakrywania ust i 
nosa zawsze będzie rodził oskarżenia o arbitralność ich wprowadzania.

Jeżeli chodzi o kwestię „izolatoriów”, to problem wydaje się bardziej złożony. 
Utworzenie ich (a przede wszystkim korzystanie z nich) w placówkach oświatowych nie ma 

1 Dz.U. poz. 1356, z późn. zm.
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jasnych podstaw prawnych. Za takie nie sposób bowiem uznawać wspólnych wytycznych 
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego2, które 
przewidują wprowadzenie izolacji uczniów „podejrzanych” o chorobę. Po pierwsze, trudno 
zaakceptować, by podstawą takiej izolacji (którą można uznać za formę ograniczenia 
wolności) była nie ustawa, ani nawet nie rozporządzenie, ale „wytyczne”. Po wtóre, nawet 
gdyby przyjąć że wytyczne te stanowią tzw. generalny akt administracyjny, wiążący 
podmioty prowadzące placówki edukacyjne, to należy postawić pytanie o ustawowe 
upoważnienie do ich wydania (jedynie Główny Inspektor Sanitarny ma kompetencję do 
wydawania wytycznych przeciwepidemicznych3). 

Mając powyższe na względzie, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich4, zwracam się z prośbą o przedstawienie stanowiska odnośnie do 
istniejącego problemu.

Z wyrazami szacunku

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/

2 opubl. pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2. 
3 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.).
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 627.
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