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Szanowny Panie Komendancie,

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o trudnej sytuacji, w jakiej 

znaleźli się niepełnoletni studenci z Ukrainy przebywający na terenie województwa 

lubelskiego. W związku z treścią § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 

marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) w okresie od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia 

jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna 

prawnego albo innej osoby dorosłej. Wskazani studenci nie mają więc możliwości 

przemieszczania się nawet w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych 

z bieżącymi sprawami życia codziennego. Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Lublin 

wynika, że takich osób jest 48. Największą grupę stanowią studenci Politechniki Lubelskiej. 

Prezydent Miasta Lublin skierował do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie 

pismo, w którym zwrócono uwagę na szczególną sytuację wskazanej grupy studentów, 

która powinna zostać uwzględniona przy wykonywaniu obowiązków przez funkcjonariuszy 

policji. O sprawie został również poinformowany Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie. 

Niniejsza sprawa ma istotne znaczenie z punktu widzenia poszanowania 

podstawowych praw i wolności. Rzecznik w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów 

Warszawa, 07-04-2020 r.

Pan
insp. Artur Bielecki 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Lublinie
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zwracał już uwagę na wątpliwości natury konstytucyjnej, jakie budzi wskazany wyżej 

przepis rozporządzenia1. Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika 

Praw Obywatelskich w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), zwracam się do Pana 

Komendanta z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o podjętych działaniach 

i przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej Prezydentowi Miasta Lublin.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
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1 Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rozporzadzenie-rzadu-z-31-marca-krytyczna-ocena-

rpo%C2%A0.
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