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Szanowny Panie Komendancie,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga studenta Uniwersytetu 

Warszawskiego posiadającego podwójne obywatelstwo – polskie i białoruskie, dotycząca 

zasad odbywania kwarantanny wjazdowej.

Skarżący skontaktował się z Komendą Główną Straży Granicznej w celu uzyskania 

informacji, czy przyjeżdżając z Białorusi do Polski w celu kontynuowania studiów będzie 

musiał odbyć kwarantannę wjazdową. W przeszłości, kiedy student posiadał jedynie 

obywatelstwo białoruskie, zwolniony był z tejże kwarantanny. W odpowiedzi Skarżący 

został poinformowany o treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 ze zm.). Wspomniane 

akty prawne przewidywały zwolnienie z obowiązku kwarantanny wjazdowej m.in. dla 

studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych 

form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, 

w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach. Jednocześnie 
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z przekazanej Skarżącemu wykładni tych przepisów wynika, że w ocenie Straży Granicznej 

„prawodawca wprowadzając takie wyłączenie miał na myśli cudzoziemców kształcących 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli RP kształcących się w innym 

państwie”. Tym samym Skarżący mający obywatelstwo Polskie, ale mieszkający na 

Białorusi musiałby odbyć kwarantannę wjazdową po przyjeździe na studia.

Z taką wykładnią przepisów nie sposób się zgodzić. Pragnę wskazać, że poprzednie 

regulacje prawne dotyczące obowiązkowej kwarantanny wjazdowej, przewidywały 

zwolnienie z niej dla osób kształcących się w Polsce i, podobnie jak ma to miejsce obecnie, 

nie zawężały tego zwolnienia jedynie dla cudzoziemców1. Już literalna wykładnia 

przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny wjazdowej dla studentów 

wskazuje, że zwolnienie to dotyczy osób studiujących w Polsce, a nie tylko cudzoziemców. 

Zawężenie kręgu podmiotów zwolnionych z kwarantanny byłby w ocenie RPO działaniem 

nieracjonalnym, w sposób bezpodstawny różnicującym pozycję studentów w zależności od 

obywatelstwa w sytuacji, gdy adekwatnym kryterium różnicującym mogłyby być jedynie 

względy epidemiologiczne. 

Mając na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się 

z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki
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1 Na marginesie można dodać, że w przeszłości obywatele Polski studiujący poza krajem po powrocie do ojczyzny byli 
zobowiązani do odbycia kwarantanny. W wyniku interwencji RPO kwestia ta uległa zmianie i obecnie także i oni są 
zwolnieni z obowiązku kwarantanny.
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