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Pan
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z właściwością Ministra Zdrowia w zakresie prac nad rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), zwanego 
dalej „rozporządzeniem”, zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia następującej propozycji zmiany przepisów, które mają stanowić 
odpowiedź na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ujęty w piśmie z dnia 28 maja 2020 r., 
a dotyczy sygnałów kierowanych do RPO przez obywateli, którzy mają trudności 
w realizowaniu swoich kontaktów z dziećmi przebywającymi za granicą z uwagi na obostrzenia 
związane z COVID 19. 

Jak wynika z § 2 ust. 2 rozporządzenia, dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy 
nałożony został obowiązek kwarantanny. Wyjątki od obowiązku kwarantanny przewidziane 
w § 3 w ust. 2 rozporządzenia nie obejmują sytuacji transgranicznych kontaktów z dziećmi, 
orzeczonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą. Przewidują jednak wyjątki dla np. 
uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie 
sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu 
umożliwienia tej nauki; dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz 
z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. 

Uznając zasadność postulatu zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty 
z dziećmi poza granicami kraju, zwracam się z prośbą o uwzględnienie poniższych propozycji 
przepisów w najbliższych pracach nad zmianą rozporządzenia:
1) dodanie w § 3 w ust 2 pkt 31 w brzmieniu:

„31) przez osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia 
sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które 



przebywa w terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono 
kontakty.”;

2) dodanie w § 3 w ust 3 pkt 17 w brzmieniu:
„17) pkt 31 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej prawo 
do kontaktów z małoletnim poprzez okazanie odpisu orzeczenia sądu lub ugody zawartej 
przed sądem w języku polskim, a jeżeli jest to orzeczenie lub ugoda zawarta w innym 
państwie niż Rzeczpospolita Polska, w języku angielskim.”.

Wskazać należy, że celem orzeczeń oraz ugód ustalających sposób sprawowania władzy 
rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, czy określających zakres kontaktów z dzieckiem, jest 
zarówno zapewnienie pieczy nad małoletnim, jak również utrzymanie naturalnych relacji.

W sytuacji rozdzielenia jednego z rodziców od dziecka ich osobiste kontakty są 
szczególnie potrzebne dla prawidłowego rozwoju i zachowania właściwych więzi rodzinnych.

Przedstawiony problem jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych, gdzie 
przy obowiązujących ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii, przyjętych 
w obowiązującym rozporządzeniu, kontakty nie będą mogły być realizowane, mimo 
obowiązywania w tym zakresie prawem przewidzianych orzeczeń czy ugód. Mając na uwadze 
potrzebę ochrony zarówno dobra dziecka, jak i prawa rodzica do kontaktu z nim, 
zasadnym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych mających na celu włączenia tej 
grupy osób do katalogu wyjątków od zasady obowiązku odbywania kwarantanny po 
powrocie z zagranicy.

Przedstawiona propozycja wydaje się tym bardziej uzasadniona, że podobne regulacje 
znajdują się w systemach prawnych innych państw, jak np. Słowacji.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że proponowane zmiany mają charakter pilny.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Sprawiedliwości

Michał Woś

Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich (IV.7021.157.2020.MK),
2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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