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Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 r.

Pani
Joanna Kuczyńska
Członek Zarządu
Fundacji Allergia
ul. Ogrodowa 37/50
00-873 Warszawa
Szanowna Pani,

odpowiadając na wystąpienie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zajęcia stanowiska
w zakresie dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi w publicznych i niepublicznych
żłobkach, przedszkolach i szkołach, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej reguluje ustawa z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej1. Stosownie do art. 1 przedmiotowej ustawy
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
W myśl art. 2 ww. ustawy wykonywanie zadań określonych powyżej polega na
sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu
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działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych
chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności
oświatowo-zdrowotnej. Szczegółowy zakres zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej został
uregulowany w art. 3-6 rzeczonej ustawy.
Mając na uwadze regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej należy wskazać, że kwestie poruszone w piśmie z dnia 1 czerwca 2021 r.
wykraczają poza zakres kompetencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny
Inspektor Sanitarny nie posiada inicjatywy ustawodawczej w zakresie wskazanym
w przedmiotowym piśmie oraz nie wydawał wytycznych dotyczących ww. problematyki.
Niezależnie od powyższego należy nadmienić, że zagadnienia dotyczące sposobu
sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi podczas pobytu
w szkole reguluje ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami2.
Przepisy ww. ustawy nie dotyczą przedszkoli i żłobków. W odniesieniu do przedszkoli i żłobków
obowiązkiem dyrektora placówki jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków pobytu,
z uwzględnieniem jego potrzeb zdrowotnych.
Jednocześnie w kwestii warunków przechowywania leków antyhistaminowych
i adrenaliny w placówkach oraz obowiązkach spoczywających na placówce oraz
rodzicu/opiekunie prawnym w przedmiotowym zakresie, zaleca się kontakt z Głównym
Inspektoratem Farmaceutycznym.

Z poważaniem
Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
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