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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Zss.422.28.20 t 8.KS

Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
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nawiązując do i Zss.4Ż2.28.20l8.KS w sprawie opieki zdľowotnej nad

uczniami, na podstawie aľt. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 10a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ.

o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z Ż0l7 r. poz. 922), zwracam się z proŚbą o przekazanie

aktualnych informacji na temat działan MinisteľstwaZdrowia we wskazanym obszarze.

Pismem z 12 |ipca 2018 ľ. (MDP.073.I6.Ż0L8.WS) Sekľetarz Stanu Pani Józefa

Szczurek-Żelazko poinformowała, Że organizacja opieki zdrowoĺnej nad dziećmi i młodziezq

v, v,ieku szkolnym zosĺała okľeślona w projekcie ustclwy o opiece zdrowotnej nad uczniami

(...). Projekt jest po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych. \ń/ art. 36 projektu ustawy

o opiece zdľowotnej nad uczniami wskazano, Że planowany termin wejścia w Życie

proponowanych w tej ustawie ľegulacji to l wľześnia 2018r. Tymczasem zgodnie

z informacją Rządowego Centrum Legislacji projekt nadal znajduje się na etapie prac

legislacyjnych. W związku z tym uprzejmie pľoSZę o przekazanie informacji na temat etapu

prac związanych Z opľacowaniem i wejściem w Ęcie regulacji doÍyczących sprawowania nad

uczniami opieki zdrowotnej, a takŻe ewentualnych pľoblemőw z procedowaniem nad

projektem.

W ww. odpowiedzi Sekĺetarz Stanu w Ministeľstwie Zdrowia wskazała takŻe,

Że u, 20]8 r. będzie reclĺizowany pro4ľam polityki zdľowotnej pn.: ,,Popľawa dostępności do

świadczeń stomatologicznych dlą dzieci i młodziezy w szkołclch w 2018 r." (...) Program

skieľowany jest do organów prowclĺlzc1cych szkoły pubĺiczne (iednostek samorzqĺlu

terytorialnego i właściwych ministrów), kĺóre będq mogły otrzymać śľodki na zakup
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niezbędnego wyposażenia szkolnych gabinetów dentystlcznych oraz na realizację dziąłąń

edukacyjnych. Na program w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę 5 mln zł.

'VI związku z tym proszę o infoľmację na jakim etapie jest realizacja tego projektu i jakim

cieszy się zainteresowaniem wśród organów pľowadzących szkoły publiczne.
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