
Stanowisko nr  1/2020/VIII                                                                                                                   

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie                                                                       

z dnia 5.05.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych prowadzących do zwolnienia personelu 

medycznego, w tym lekarzy, z obowiązku podlegania obowiązkowej kwarantannie. 

 

Na podstawie art. 26 ust 3 w zw. z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 965 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 

2/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 

upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w czasie 

trwania VIII Kadencji na lata 2018-2022, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej                              

w Koszalinie, realizując ustawowy obowiązek działania na rzecz ochrony zawodu lekarza,               

w tym występowania w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych                   

i zbiorowych członków samorządu lekarzy, podjęło następujące stanowisko.  

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792), obowiązującego od dnia 4 maja 2020 r., do odwołania 

osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z mocy prawa podlegają 

obowiązkowej 14 - dniowej kwarantannie, licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia 

granicy. Na tych samych zasadach obowiązkowej, 14 - dniowej kwarantannie podlegając 

wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą poddaną kwarantannie.   

Kwarantanna jest obowiązkowa, wynika wprost z przepisów prawa.  

Przepisy § 3 Rozporządzenia wymieniają przypadki, w których kwarantanna nie jest 

obligatoryjna w sytuacji, gdy nastąpiło przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej                 

w ramach wykonywania czynności zawodowych. Katalog przypadków, w których wyłączony 

jest obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny obejmuje m.in. załogi statków, rybaków 

kierowców wykonujących przewozy drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym, 

rolników.  

Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia obligatoryjnej 14-dniowej kwarantanny nie 

stosuje się także w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę 

wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ 

osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z 

późn. zm.3)):  

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych                           

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te 

czynności w tych państwach;  



2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub                       

w państwie sąsiadującym. 

Zgodnie z przepisem § 3 ust 5 Rozporządzenia powyższe zasady nie dotyczą jednak osób 

wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 295 z późn.zm.).  

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie wskazuje, że takie rozwiązania 

znacząco ograniczają wolność poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP,             

a która może podlegać ograniczeniom określonym wyłącznie w ustawie. 

 

W związku z powyższym Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie apeluje o równe 

traktowanie wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i podjęcie niezwłocznych działań 

legislacyjnych prowadzących do zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 

2020r., tak aby personel medyczny, w tym lekarze, zostali zwolnieni z obowiązku podlegania  

obowiązkowej kwarantannie. 

  

 

Sekretarz ORL      Prezes ORL 

   lek. Krzysztof Głuszek           lek. Katarzyna Krystosik - Łasecka 

 


