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Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku, 

odpowiadając na pismo znak VII.7037.167.2019.AT, dotyczące opieki nad dziećmi, które 

wymagają przyjmowania insuliny i pomiaru cukru podczas pobytu w szkole, 

przedstawiam następujące stanowisko. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 

poz. 1078), zwaną dalej „ustawą”, opieka nad uczniem przewlekle chorym 

i niepełnosprawnym w czasie pobytu w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę 

środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną. Sprawowanie opieki nad 

uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością jest zadaniem pielęgniarki lub 

higienistki szkolnej określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736). Zadanie to obejmuje m.in. 

realizację świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego 

i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście 

świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych 

do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. 

Zapewnienie właściwiej opieki wymaga współpracy pielęgniarki albo higienistki szkolnej 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i innymi 

pracownikami szkoły. Współpraca ta polega na wspólnym określeniu sposobu opieki 

dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz 

wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole. 
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Ustawa stanowi ponadto, że podawać leki lub wykonywać inne czynności wynikające 

z opieki nad uczniem przewlekle chorym może również pracownik szkoły (np. 

wychowawca klasy), który wyrazi na to zgodę. Dlatego ważne jest zapewnienie 

pracownikom szkoły należytej wiedzy i przygotowania do tego, aby w sposób bezpieczny 

i skuteczny mogli opiekować się uczniami przewlekle chorymi. Zgodnie z ustawą, 

dyrektor szkoły zapewnia pracownikom możliwość szkolenia lub w inny sposób zdobycia 

wiedzy na temat sposobów postępowania wobec uczniów przewlekle chorych, 

odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. Rozwiązanie to pozwala dostosować 

szkolenia do konkretnych potrzeb uczniów. Jednocześnie bowiem, w celu zapewnienia 

dziecku bezpiecznych warunków pobytu w szkole, z uwzględnieniem jego potrzeb 

zdrowotnych, dyrektor powinien uzyskać od rodziców lub prawnych opiekunów 

informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Pomocne w ujednoliceniu sposobu działania nauczycieli w opiece nad dzieckiem 

z cukrzycą mogą być materiały edukacyjne, dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/zdrowie/dziecko-z-cukrzyca.

Ponadto, z inicjatywy Ministra Zdrowia, przy udziale wojewodów, wojewódzkich 

kuratorów oświaty oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii, we wszystkich 

województwach prowadzone są szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą”. Doroczne szkolenia 

dla nauczycieli i wychowawców oraz dyrektorów przedszkoli i szkół mają na celu 

zwiększenie świadomości i wiedzy pracowników na temat cukrzycy oraz kompetencji 

w obszarze wspierania dziecka chorego na cukrzycę w realizacji obowiązków 

edukacyjnych. Na potrzeby szkoleń na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały 

udostępnione – w opcji: do pobrania – materiały edukacyjne; broszury, ulotki. 

W dotychczasowych edycjach szkoleń w latach 2014- 2018 uczestniczyło ogółem 7 197 

pracowników oświaty z 5 367 placówek oświatowych (przedszkoli i szkół). Szkolenie jest 

organizowane również w bieżącym roku. 

W załączeniu przekazuję odpowiedź udzieloną w przedmiotowej sprawie Ogólnopolskiej 

Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
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