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Proszę o przedstawienie informacji na temat respektowania obowiązku szczepień. 

Czy w zgierskich placówkach oświatowych i wychowawczych t j . żłobku, przedszkolach, 
szkołach podstawowych, przy przyjęciu dzieci jest weryfikowane wypełnienie przez 
rodziców tego obowiązku. 

W wielu miastach jest to warunkiem przyjęcia do tego typu placówek i ogranicza 
zagrożenie powiązanych zachorowań wśród nie tylko dzieci, ale także rodzin oraz 
pracowników. 

Czy Miasto posiada informację, jeśli nie to proszę o podjęcie próby weryfikacji j ak i odsetek 
dzieci uczęszczających do ww. placówek nie zostało zaszczepionych zgodnie z 
kalendaj^em szczepień obowiązkowych. lenaajzt 
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Pan 

Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację z dnia 31 stycznia 2019 r. zakresie pytania: „Proszę 
o przedstawienie informacji na temat respektowania obowiązku szczepień. Czy w zgierskich 
placówkach oświatowych i wychowawczych tj. żłobku, przedszkolach, szkołach 
podstawowych, przy przyjęciu dzieci jest weryfikowane wypełnienie przez rodziców tego 
obowiązku." informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem rzeczniczka MEN wymaganie tego rodzaju 
dokumentu nie powinno stanowić dodatkowego kryterium przy przyjęciu dziecka do 
przedszkola lub szkoły, ponieważ może stanowić ograniczenie w dostępie do nauki, jest to 
sprzeczne z Konstytucją. Obecnie kryteria przyjmowania dzieci do placówek oświatowych są 
uregulowane w ustawie prawo oświatowe. Nie przewidują takiej możliwości. 

Identyczne stanowisko w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 28 maja 2015 r. Wojewoda 
Śląski działając na podstawie art. 91 ust. 1 u.s.g. stwierdził nieważność uchwały Nr 84X2015 
Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36.VI.2015 
Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z 
liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa, w całości, jako 
niezgodnej z art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j.. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) i z art. 23 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 
2012 r., poz. 159 z późn. zm.). 

Stanowisko to potwierdzone zostało wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach - IV SA/GI 748/15: 

„Wobec powyższego stwierdzić należy, iż istnieją prawnie określone sposoby 
egzekwowania omawianego obowiązku". 

„Wprowadzenie warunku przyjęcia dziecka do przedszkola polegającego na 
przedłożeniu zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych ma w istocie na 
celu wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom, a więc obowiązku 
wynikającego z ustawy o chorobach zakaźnych. Natomiast ustawa o systemie oświaty, nie 
może być w tym celu wykorzystywana, gdyż - jak już wskazano - ustawa ta służy innym celom. 
Zatem żądanie wskazanych w uchwale danych wykracza poza potrzeby wynikające z celu ich 
zbierania i przetwarzania określonego w ustawie o systemie oświaty. W ocenie Sądu 
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rekrutacja do przedszkoli nie może zastępować narzędzi służących do wyegzekwowania 
ustawowego obowiązku szczepienia dzieci. Należy również zauważyć, że proponowane 
kryterium stoi w sprzeczności z art. 14 ust. 3 u.s.o., stanowiącym, że dziecko w wieku 5 lat jest 
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania." 

„Nie ulega natomiast wątpliwości, że rada gminy nie może zawierać w uchwale będącej 
aktem prawa miejscowego, dowolnych, arbitralnych zapisów, gdyż jest zobowiązana do 
działania na podstawie i w granicach prawa, co wynika z zasady legalizmu określonej w art. 7 
i 194 Konstytucji RP. Realizowanie przez organ nawet najbardziej chwalebnych celów 
i inicjatyw musi się zawsze odbywać z uwzględnieniem porządku prawnego. W związku z tym 
organy publiczne nie mogą podejmować takich działań, które nie mają upoważnienia 
ustawowego bądź nie mieszczą się w zakresie takiego upoważnienia, a zwłaszcza tam gdzie 
ustawodawca przewidział określone instrumenty ochrony danej wartości." 

Należy zatem uznać, iż nie można przyjąć, aby żądanie przedstawienia danych 
0 poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym w czasie trwania rekrutacji 
1 stanowienie o takim obowiązku w akcie prawa miejscowego zostało określone na podstawie 
i w granicach prawa. 

Z poważaniem 


