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KOMENDA GŁÓWNA Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.
STRAŻY GRANICZNEJ

Zarząd Graniczny

KG-ZG-WSG.070.16.2020
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Pan Piotr Mierzejewski 

Dyrektor Zespołu
Prawa Administracyjnego i Gospodarczego 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

n-e J
w odpowiedzi na pisnro nr V.7018.246.2020.TSz dnia 23 kwietnia 2020 r. dot. kwarantanny 
nałożone; na panią Roksanę uprzejmie informuję, że Straż Graniczna podejmując
działania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych ukie runkowała je przede wszystkim na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
epidemii COVID-19, dokładając przy tym wszelkich starań, aby były one jak najmniej 
uciążliwe dla podróżnych. Czynności wykonywane są w oparciu o stosowne rozporządzenia 
Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także 
na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak wynika z zawartych w piśmie informacji, pani Roksana przekraczała
granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w dniu 18 marca 2020 r. W tym miejscu 
należy stwierdzić, ż w początkowym okresie waiki z pandemią koronawirusa COVK)-19 
(do dnia 29 marca 2020 r.) rolą funkcjonar uszy SG było odebranie papierowych kart 
lokalizacyjnych (wypełnianych przez podróżnych) i przekazaniu ich właściwemu miejscowo 
wojewodzie, gdzt karty te oyły wprowadzane do systemu informatycznego

Odnosząc sie do zarzutu pani Roksany , że nałożenie na nią obowiązku
kwarantanny było bezpodstawne, przez co doszło do niezgodnego z prawem ograniczenia jej 
prawa do swobodnego przemieszczanie się należy stwierdzić, iż decyzje podejmowane przez 
funkcjonariuszy SG dokonujących kontroli granicznej wydawane są w oparciu o stan 
faktyczny, jak: wystąpił w trakcie kontroli. Z uwagi na prowadzenie w tamtym okresie kontroli 
granicznych bez wykorzystywania systemów teleinformatycznych, w opisywanym przypadku 
nie jest możliwe odtworzeni rzeczywistej sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie kontroli 
granicznej, w tym dokumentów faktycznie okazanych przez podróżną oraz jej oświadczenia 
złożonego w kwestii podróży.

Jednocześni, pani Roksana mogła zwrócić się do uprawionego organu
o skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny. Podmiotem posiadającym 
uprawnienia do takiego działania jest Państwowy Inspektor Sanitarny właściwy ze względu



Straż Graniczna 4/30/2020 9:04:00 AM PAGE 3/003 Fax Server
J

na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana kwarantanna lub inny 
upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego inspektor sanitarny. Obecnie przepisy 
tc znajdują swoje odzwierciedlenie w § 2 ust. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 ze zm.). Mimo dynamicznego 
procesu legislacyjnego w tym zakresie, brzmienie przywołanego przepisu w poprzednich 
aktach prawnych praktycznie nie uległo zmianie.
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