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Adam Bodnar

VII.7037.167.2019.AT

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło w dniu 13 września 2019 r. pismo 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę 

z 12 września 2019 r., skierowane do Ministra Zdrowia. Autorzy pisma zwracają w nim 

uwagę na problemy dzieci, które wymagają przyjmowania insuliny i pomiaru cukru podczas 

pobytu w szkole. 

Niestety zdarza się, że w razie nieobecności pielęgniarki środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistki szkolnej uczniowie z cukrzycą lub innymi chorobami nie 

znajdują osób, które byłyby gotowe im pomóc. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), podawanie 

leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez 

pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą. Mogą oni zatem 

zgodnie z prawem odmówić udzielenia takiej zgody. 

 Uprzejmie przypominam, że w dniu 30 marca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich 

skierował wystąpienie generalne do Pana Ministra w sprawie uregulowania zasad 

podawania leków dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach (znak: 

VII.7037.118.2017.AT). Zgadzając się z argumentami przedstawionymi wcześniej przez 

Rzecznika Praw Dziecka, RPO apelował o przyjęcie rozwiązań, które przyjmują za punkt 

wyjścia potrzeby uczniów. W odpowiedzi z dnia 11 maja 2019 r. Pan Zbigniew J. Król, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, słusznie stwierdził, że podawanie leków 

Warszawa, 

Pan 
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia



- 2 -

dziecku przewlekle choremu, bez względu na rodzaj schorzenia, jest elementem opieki nad 

dzieckiem. W ocenie Ministra Zdrowia można zatem przyjąć, że działania podejmowane 

przez nauczycieli i wychowawców w placówkach oświatowych (w przedszkolach 

i w szkołach) mogą być analogiczne do tych, jakie w podobnych sytuacjach podejmowaliby 

rodzice lub inni prawni opiekunowie dziecka.

Należy podkreślić, że opieka nad uczniami jest wymieniona jako jeden z celów 

systemu oświaty w art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Z kolei art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) stanowi, że nauczyciel obowiązany jest 

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. Podążając zatem za argumentacją Ministra Zdrowia, należałoby doprecyzować 

obowiązki pracowników szkół w zakresie czuwania nad zdrowiem dzieci, które pozostają 

pod ich opieką.

Niestety praktyka pokazuje, że w dalszym ciągu sytuacja zarówno młodszych, 

jak i starszych dzieci z chorobami przewlekłymi nie jest zadowalająca, 

a zaproponowane rozwiązania (w tym udzielanie szkole upoważnienia do podawania 

leków) nie spełniają oczekiwań rodziców i ich dzieci w sytuacji, kiedy nie ma 

pracowników zatrudnionych do sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami lub też 

- w nagłym wypadku - innych osób, które mogłyby udzielić im wymaganej pomocy.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

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

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Proszę 

także o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę na pismo z 12 września 2019 r. 

w opisanej sprawie.
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Do wiadomości:

Pani Monika Zamarlik

Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

m.zamarlik@op.pl
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