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Uldjot
w nawiązaniu do odpowiedzi Ministra Zdrowia na wystąpienie generalne Rzecznika 

Praw Obywatelskich z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad podawania leków dzieciom 

z chorobami przewlekłymi w przedszkolach1, za którą pragnę podziękować, zwracam się 

do Pana Ministra ponownie w sprawie problemów rodziców dzieci z chorobami 

przewlekłymi.

W piśmie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2018 r. poinformowano o trwających 

pracach nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która ma, między innymi, 

określić sposoby sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi 

i niepełnosprawnymi podczas pobytu w szkole. Opieka ta obejmie planową i systematyczną 

kontrolę stanu zdrowia oraz podawanie leków lub nadzorowanie ich samodzielnego 

zażywania oraz wykonywanie lub nadzorowanie samodzielnego wykonania niezbędnych 

zabiegów i procedur leczniczych podczas pobytu w szkole. Nie wykluczono możliwości 

zastosowania w przyszłości rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym 

w odniesieniu do dzieci uczęszczających do przedszkoli. Projekt ustawy o opiece 

zdrowotnej nad uczniami został przyjęty przez Radę Ministrów 12 marca 2019 r., ale nadal 

utrzymuje się niepewna sytuacja najmłodszych dzieci uczęszczających do przedszkoli.

1 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-w-sprawie-zasad-podawania-lekow-dzieciom-z-chorobami-przewleklymi- 
w-przedszkolach
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Pragnę poinformować Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich nadal 

wpływają zgłoszenia przypadków uzyskania przez rodziców decyzji o odmowie przyjęcia 

dziecka z alergią pokarmową lub inną chorobą przewlekłą do przedszkola z uwagi na 

konieczność zapewnienia specjalistycznej diety, podawania leków lub też reagowania na 

sytuację zagrożenia życia dziecka. W uzasadnieniu decyzji dyrektorzy przedszkoli tłumaczą 

odmowę brakiem odpowiednio przeszkolonego personelu, brakiem możliwości uzyskania 

zgody pracowników placówki na podejmowanie odpowiednich działań, problemami 

lokalowymi oraz obawą przed ponoszeniem odpowiedzialności za ewentualne błędy. Przede 

wszystkim zaś wskazują na brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie.

Z pewnością znane są Panu Ministrowi ustalenia Głównego Urzędu Statystycznego 

zawarte w raporcie „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.”. Raport wskazuje na częste 

istnienie w grupie dzieci do 14 lat przewlekłych problemów ze zdrowiem. Zgłaszali je 

rodzice prawie 26% badanych dzieci, tj. o 10 punktów procentowych więcej w porównaniu 

do poprzedniego badania z 2009 r. Wśród dzieci najmłodszych do 4. roku życia odsetek 

dzieci z takimi problemami wynosił 19%, a wśród dzieci 5-9 letnich -  28%. Długotrwałe 

problemy zdrowotne dotykają ogółem 29% chłopców i 23% dziewczynek. 15% dzieci 

choruje na różnego rodzaju alergie, a 4% na astmę2.

Dlatego też, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazane jest niezwłoczne 

przyjęcie rozwiązań systemowych w zakresie udzielania pomocy podczas pobytu 

dziecka w przedszkolu.

Można zgodzić się z uwagami Rzecznika Praw Dziecka do projektu założeń projektu 

ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przedstawionymi w dniu 31 

października 2018 r., wśród których proponuje on przyjęcie za punkt wyjścia potrzeby 

ucznia, a nie obawy nauczycieli3. Jednocześnie należy podejść z uwagą i zrozumieniem do 

zastrzeżeń pracowników instytucji oświatowych i udzielić im wszelkiego możliwego 

wsparcia.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179), zwracam się

2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2014-r-,6,6.html
3 https://legislacja.rcl.gov.pI/projekt/12303352/katalog/12460294#12460294
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do Pana Ministra ponownie z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie analizy sytuacji dzieci 

przedszkolnych z chorobami przewlekłymi i podjęcie działań wraz z Ministrem Edukacji 

Narodowej w celu zapewnienia im bezpiecznych warunków podczas korzystania z opieki 

przedszkolnej oraz równych szans w dostępie do nauki.

Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o zajętym w niniejszej sprawie 

stanowisku.

Do wiadomości:

Pani Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej

Pan Mikołaj Pawlak 

Rzecznik Praw Dziecka


