
SZCZEPIENIA A ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE – PUBLICZNE PLACÓWKI NIE MAJA PRAWA ŻĄDAD 

INFORMACJI O SZCZEPIENIACH 

Sierpieo 31, 2017Admin 

Przedszkole i żłobek nie mają prawa żądad informacji o szczepieniach oraz uzależniad przyjęcia 

dziecka od szczepieo. 

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto Ministerstwo Zdrowia w stanowisku z tego roku 

informuje, że nie zamierza zmienid przepisów, które w jakikolwiek sposób dyskryminowałyby dzieci 

w placówkach opiekuoczych i edukacyjnych – jest to niezgodne z Konstytucją RP. W przypadku 

podejmowania nielegalnych działao zmierzających do uzyskania informacji o danych medycznych 

dziecka lub odmowy przyjęcia – należy złożyd skargę do organu nadzorującego pracę placówki 

opiekuoczej lub edukacyjnej. 

Informacja na temat stanu zdrowia dziecka jest objęta tajemnicą, to podstawowe prawo pacjenta 

(art. 13 i 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a jej 

ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga 

wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja 

dotyczy. 

Nie ma również podstaw prawnych, aby odmawiad przyjęcia do przedszkoli i szkół dzieciom, które nie 

otrzymały szczepionek z obowiązkowego kalendarza szczepieo. Takie kryterium kwalifikacji uczniów 

nie jest wymienione w ustawie o systemie oświaty i jest nielegalne, ponieważ ograniczenie 

konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy. (art. 

70 i por. z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.). 

Ministerstwo w przesłanej na początku sierpnia 2017 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej odpowiedzi na 

apel o ograniczenie ww. praw, przywołuje orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Gliwicach, który unieważnił uchwałę Rady Miasta Częstochowy, która miała takie kryterium 

wprowadzid i poinformowało, że „(…) wprowadzenie dodatkowych przepisów uzależniających 

przyjęcie dziecka do placówki opiekuoczej (żłobek) lub oświatowej (przedszkole lub szkoła) od 

przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepieo obowiązkowych 

mogłoby budzid wątpliwości co do realizacji konstytucyjnej zasady równego dostępu do opieki 

i edukacji”. 

– Uchwały częstochowskich radnych naruszają uchwałę o danych osobowych. W ustawie żłobkowej 

zawarte jest unormowanie, że rodzic przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Czym 

innym jest stan zdrowia, a czym innym informacja o świadczeniach medycznych w tym szczepieniach. 

Nie można domagad się informacji o zabiegach wykonywanych na dzieciach – argumentuje Stanisław 

Nitecki, sędzia WSA w Gliwicach. (Źródło: http://www.tvn24.pl) (orzeczenie 

WSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE81F5F05Foraz http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/63E9D93E0

2) 
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