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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami 

(druk nr 1149) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, jak wynika 

z uzasadnienia do projektu ustawy, ma na celu zintegrowanie działań osób sprawujących tę 

opiekę, umożliwienie podjęcia rzeczywistej współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi 

uczniami. Ustawa określa zadania w zakresie monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami 

oraz wskazuje podmioty je realizujące co ma umożliwić dokonywanie okresowej oceny 

realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, w wyniku której możliwe będzie wprowadzanie 

korzystnych, z punktu widzenia ochrony zdrowia uczniów, zmian w tej opiece.  

Opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę 

zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń 

ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.  

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować ma pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistka, a nie jak obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej  

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistka szkolna ma współpracować z zespołem 

podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy nie został utworzony zespół 

podstawowej opieki zdrowotnej – z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

Ustawa określa zadania dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia warunków 

organizacyjnych realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami.  
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Organ prowadzący szkołę będzie podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie uczniom 

możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu stomatologicznego. 

Organ prowadzący szkołę będzie udostępniał pielęgniarce środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie. 

W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole organ prowadzący szkołę będzie 

zobowiązany do zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowanych 

ze środków publicznych, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania 

świadczeń stomatologicznych uczniom. Możliwe będzie zawarcie umowy z podmiotem 

udzielającym świadczeń zdrowotnych w dentobusie.  

Ustawa określa ramy współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami w zakresie opieki 

zdrowotnej. Podmiotami monitorującymi opiekę zdrowotną nad uczniami będą wojewoda 

oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

Zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz w ustawie – Prawo oświatowe mają charakter dostosowujący.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian 

wprowadzanych w ustawie – Prawo oświatowe dotyczących orzeczenia lekarskiego dla 

uczniów klas sportowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 12 kwietnia 2019 r. projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3297). Prace nad ustawą prowadziły 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Zdrowia, które przedstawiły 

sprawozdanie w druku sejmowym nr 3361. Komisje wprowadziły nieliczne zmiany 

o charakterze legislacyjnym. W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie 

przystąpiono do trzeciego czytania.  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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