Warszawa, 11-01-2022 r.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

VII.7037.164.2020.AT

Pan
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ePUAP

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że w związku z prowadzoną sprawą, Rzecznik Praw
Obywatelskich zapoznał się z treścią pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 września 2021
r.

(znak:

ZPR.674.26.2021.AW),

skierowanego

do

Pani

Joanny

Kuczyńskiej,

reprezentującej Fundację Allergia. W piśmie tym Pani Dorota Olczyk, Zastępca Dyrektora
Departamentu Zdrowia Publicznego MZ, odnosząc się do kwestii opieki nad dziećmi
z alergią w placówkach oświatowych, w szczególności do kwestii podawania adrenaliny
w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, poinformowała o kontynuacji prac nad
doprecyzowaniem rozwiązań przedstawionych w piśmie z dnia 6 sierpnia 2021 r.
Niniejsza sprawa była badana także przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który
w dniu 21 września 2020 r. przekazał pismo Fundacji Allergia do rozpatrzenia przez
Ministra Zdrowia zgodnie z właściwością (znak: VII.7037.164.2020.AT). W piśmie
przekazującym przywołano wcześniejsze wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: VII.7037.118.2017.KD), z dnia 30 marca 2019 r. (znak:
VII.7037.118.2017.AT) oraz z dnia 25 października 2019 r. (znak: VII.7037.167.2019.AT),
dotyczące kwestii podawania leków dzieciom z chorobami przewlekłymi w szkołach
i placówkach oświatowych. Treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 września
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2021 r., a także opinie Wnioskodawców, kierowane do kluczowych organów i instytucji,
świadczą o tym, że problem ten w dalszym ciągu nie został rozwiązany.
Wnioskodawcy stoją na stanowisku, że propozycja nowelizacji rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1604), polegająca na rozszerzeniu zakresu szkolenia dla nauczycieli i pracowników
o kwestię podawania adrenaliny w razie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, jest cenną
inicjatywą, jednakże konieczne są rozwiązania dalej idące. Rzecznik Praw Obywatelskich
wspiera starania o zapewnienie maksymalnie bezpiecznych i równych warunków edukacji
dla dzieci i młodzieży. Apeluje również o uwzględnienie sytuacji pracowników żłobków,
przedszkoli i szkół. Skuteczność pomocy udzielanej uczniom i uczennicom w nagłych
sytuacjach zależy w dużym stopniu od rzetelnego przygotowania pracowników
placówek oświatowych, ich poczucia ochrony oraz jasnych przepisów prawa.
Z uwagi na znaczenie opisanej sprawy dla wielu rodziców i opiekunów dzieci
z alergiami oraz chorobami przewlekłymi, 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 ze zm.),
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika o postępie
lub też o wyniku deklarowanych prac nad uregulowaniami związanymi z sytuacją dzieci
z alergiami w szkołach i placówkach oświatowych.
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