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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Panów Senatorów: Wadima Tyszkiewicza 

oraz Krzysztofa Kwiatkowskiego, w sprawie regulacji prawnych dotyczących lokali 

wynajmowanych na kwarantannę dla osób z Ukrainy i innych państw spoza UE, 

uprzejmie przekazuję poniższą informację.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.  1845), zwanej dalej „ustawą”, 

zasady realizacji obowiązków określonych w tej ustawie, w tym obowiązek poddawania 

się kwarantannie, odnoszą się do wszystkich osób przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem bez względu na status, jakie osoby te posiadają. 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub 

pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie 

wykazują objawów chorobowych, m.in. podlegają obowiązkowej kwarantannie, jeżeli tak 

postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od dnia 

następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Obowiązkowa 

kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby 

więcej niż raz, do czasu stwierdzenia  braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy w przypadku konieczności poddania kwarantannie 

osób, na które został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny, wojewoda zapewnia 
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warunki kwarantanny, w tym  przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń 

i wyposażenia.

Stosownie do regulacji § 2 ust. 2 i ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn. zm.) 

osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udania się do swojego 

miejsca zamieszkania lub pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni licząc od dnia 

następującego po przekroczeniu tej granicy. 

Obowiązek ten jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy. 

                                                                                         Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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