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Rozporządzenie Ogólne 
w sprawie transgranicznego uczęszczania do placówek  

pobytu dziennego dla dzieci, szkół i internatów 
 

Komunikat Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych  
i Jedności Społecznej 

 
Z dnia 3 listopada 2020 r., sygn.: 15-5422/4 

 
 

Na podstawie § 28 ustęp 1 zdanie 1 ustawy o profilaktyce i kontroli chorób 
zakaźnych z dnia 20 lipca 2000 (BGBl. I S. 1045), ostatnio zmienionym artykułem 5 
ustawy z dnia 19 czerwca 2020 (BGBl. I S. 1385) Saksońskie Ministerstwo Spraw 
Społecznych i Jedności Społecznej przyjmuje następujące 
 

Rozporządzenie Ogólne: 
 

Część 1 
Zmiana Rozporządzenia Ogólnego w sprawie funkcjonowania placówek pobytu 

dziennego dla dzieci, szkół i internatów 
 

Do Rozporządzenia Ogólnego w sprawie funkcjonowania placówek pobytu 
dziennego dla dzieci, szkół i internatów w związku z walką z pandemią SARS-CoV-2, 
wydanego przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Społecznych i Jedności Społecznej, 
z dnia 13 sierpnia 2020 r., sygn. 15-5422/4 (SächsABl. S. 998), zmienionego 
Rozporządzeniem Ogólnym z dnia 16 września 2020 r. (SächsABl. S. 1158), 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W punkcie 1.2. wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) W punkcie 1.2.6. średnik zostaje zastąpiony kropką. 
 

b) Punkt 1.2.7. wraz z przypisem nr 1 zostają usunięte. 
 
2. W punkcie 2.1. wprowadza się następujące zmiany: 

 
a) W punkcie 2.1.2. dodaje się słowo „albo”. 

 
b) W punkcie 2.1.3. po wyrazie „zawodzie” przecinek oraz wyraz „lub” zostają 

zastąpione kropką. 
 

c) Punkt 2.1.4. zostaje usunięty. 
 

3. Punkt 2.5. zostaje usunięty. 
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Część 2 
Wejście w życie oraz zakończenie obowiązywania Rozporządzenia Ogólnego, 

zastrzeżenie uchylenia 
 
1. Datą wydania niniejszego Orzeczenia Ogólnego jest dzień 5 listopada 2020 r., w 

którym staje się ono skuteczne. Orzeczenie Ogólne przestaje obowiązywać z dniem 
21 lutego 2021 r. 

 
2. Niniejsze Rozporządzenie Ogólne jest wydawane z zastrzeżeniem uchylenia w 

przypadku, gdy po jego wydaniu stan pandemii SARS-CoV-2 lub sytuacja prawna 
wynikająca z przepisów o profilaktyce i kontroli zakażeń rozwinie się w taki sposób, 
że konieczne staną się regulacje inne niż określone w niniejszym Rozporządzeniu 
Ogólnym. 

 
Część 3 

Możliwość wglądu w Rozporządzenie Ogólne 
 
Niniejsze Rozporządzenie Ogólne wraz z uzasadnieniem jest do wglądu w 
Saksońskim Ministerstwie Spraw Społecznych i Jedności Społecznej, Referat 15 
Sprawy Prawne i Zamówienia [Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle], 
Albertstraße 10, 01097 Drezno, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

Uzasadnienie 
 
Dynamiczna sytuacja pandemii wymaga wprowadzania krótkoterminowych zmian w 
różnych regulacjach, również w Rozporządzeniu Ogólnym w sprawie funkcjonowanie 
placówek pobytu dziennego dla dzieci, szkół i internatów. Regulacje, które zostają 
uchylone zgodnie z częścią 1 nr 1 lit. b (punkt 1.2.7. wraz z przypisem), nr 2 lit. c (punkt 
2.1.4.) oraz nr 3 (punkt 2.5.), mają zastosowanie do osób wjeżdżających na teren 
Republiki Federalnej Niemiec z państw lub regionów spoza Republiki, w których 
istnieje zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ramach 
Rozporządzenia Ogólnego w sprawie funkcjonowania placówek pobytu dziennego dla 
dzieci, szkół i internatów regulacje specjalne dla tej grupy osób nie są już konieczne. 
Saksońskie rozporządzenie w sprawie kwarantanny z dnia 30 października 2020 r. 
(SächsGVBl. S. 562) obejmuje i reguluje kwestię wjazdu z obszarów ryzyka 
znajdujących się poza Republiką Federalną Niemiec we wszystkich obszarach życia. 
Ponadto nie ma potrzeby wprowadzania osobnych regulacji dotyczących placówek 
pobytu dziennego dla dzieci, szkół czy internatów.  
Tym samym w szczególności uczniowie z krajów sąsiadujących z Saksonią mogą 
kontynuować naukę w trybie stacjonarnym w szkołach Wolnego Kraju Związkowego 
Saksonii. 
 
W pozostałych przypadkach zmiany mają charakter redakcyjny. W celu zachowania 
czytelności nie zmieniono numeracji punktów 2.6.–2.11., ponieważ wymagałoby to 
dalszych zmian tekstu (odniesień wewnętrznych). 
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Pouczenie o środkach odwoławczych 
 
Odwołanie od niniejszego Rozporządzenia Ogólnego można wnieść do właściwego 
miejscowo sądu administracyjnego w terminie jednego miesiąca od daty jego 
ogłoszenia. 
 
Właściwym miejscowo jest sąd administracyjny w Wolnym Kraju Związkowym 
Saksonii, w którego rejonie odwołujący się ma swoją siedzibę lub miejsce 
zamieszkania: 

• Sąd Administracyjny w Chemnitz [Verwaltungsgericht Chemnitz], Zwickauer 
Straße 56, 09112 Chemnitz, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje 
się w mieście Chemnitz, okręgach Landkreis Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, 
Vogtlandkreis lub Landkreis Zwickau; 

• Sąd Administracyjny w Dreźnie [Verwaltungsgericht Dresden], Hans-Oster-
Straße 4, 01099 Drezno, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w 
mieście Drezno, okręgach Landkreis Görlitz, Landkreis Bautzen, Landkreis 
Meißen lub Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; 

• Sąd Administracyjny w Lipsku [Verwaltungsgericht Leipzig], Rathenaustraße 40, 
04179 Lipsk, jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w mieście 
Lipsk, okręgach Landkreis Leipzig lub Landkreis Nordsachsen. 

 
Jeżeli odwołujący się nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania w Wolnym Kraju 
Związkowym Saksonii, właściwym miejscowo sądem jest Sąd Administracyjny w 
Dreźnie [Verwaltungsgericht Dresden], Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drezno. 
 
 
Drezno, 3 listopada 2020 r. 
 
 
 
 
 

Uwe Gaul 
Sekretarz Stanu 

w Saksońskim Ministerstwie Spraw Społecznych 
i Jedności Społecznej 

 
 


