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……………………………………………. 

                                                                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 

…………………………………..…………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 

 

……………………………..………………………….. 

…………………………………………………..…….. 

 

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 

…………………………………………………..……. 

…………………………………………………….….. 

(adres korespondencyjny rodziców/opiekunów prawnych) 

 

………………………………………………………….……………. 

(imię i nazwisko dyrektora szkoły) 

 

………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………….………. 

(nazwa szkoły) 
 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

(adres szkoły) 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW - BRAK ZGODY NA ZAKRYWANIE PRZEZ DZIECKO 
UST I NOSA, STOSOWANIE ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ NA 

UMIESZCZANIE DZIECKA W IZOLATORIUM W RAZIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW 
CHOROBOWYCH 

 

 

Działając w imieniu własnym, jako rodzic/opiekun prawny dziecka …………………………….., kieruję 

do Dyrekcji niniejsze pismo, które podyktowane jest troską i obawą o zdrowie mojego/naszego 

dziecka/dzieci, a także realizacją praw, jakie mi/nam przysługują jako rodzicowi/rodzicom 

mojego/naszego dziecka. 

 

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na następujące procedury, które zostały wprowadzone 

w Szkole: 

1. Stosowanie masek i innych przedmiotów służących zakrywaniu ust i nosa;  

2. Stosowanie płynu do dezynfekcji rąk; 

3. Umieszczenie dziecka w izolatorium w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek 

objawów infekcji chorobowej; 
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Sticky Note
https://gloswolnosci.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-06-Sprzeciw-rodzica-maski-dezynfekcja-rak-izolatorium.pdfAutor dokumentu: adw. Katarzyna Kozieł-Kozłowska



2 
 

4. Powiadamiania służb sanitarnych, bądź innych organów, w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji u dziecka  - w takim przypadku proszę o niezwłoczny 

kontakt telefoniczny pod numerem ……………………………………………….. 

5. Na dokonywanie jakichkolwiek badań wobec mojego dziecka, w tym pobieranie 

wymazów do testów, czy też podania środków farmakologicznych, bądź szczepionek 

(w tym szczepionki przeciwko Covid-19).  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie przez Dyrektora Szkoły nakazów zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do 

dezynfekcji rąk i umieszczanie dziecka w izolatorium w razie wystąpienia objawów 

chorobowych, nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

Nakaz zakrywania ust i nosa nadal wynika z rozporządzenia – aktualnie to Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, albowiem ustawa z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie zawiera 

przepisów, które stanowiłyby o możliwości nałożenia powszechnego, tj. na wszystkich 

obywateli, obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ustawa ta w aktualnym brzmieniu art. 46a i 46b 

może być jedynie podstawą ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na 

ściśle określonym fragmencie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie na całym jej 

obszarze, jak to zostało dokonane. 

 

Nakaz stosowanie zakrywania ust i nosa na całym obszarze kraju jest przekroczeniem delegacji 

ustawowej, co czyni go nakazem nieobowiązującym we wskazanym zakresie. 

 

Należy podnieść, że Konstytucja RP bezwzględnie zabrania ograniczania praw obywateli, poza 

tymi, które zostały wskazane w art. 228 Konstytucji. Ograniczenia te mogą być ponadto 

wprowadzone wyłącznie ustawą i wyłącznie przy jednoczesnym wprowadzeniu stanu 

nadzwyczajnego, który do dziś nie został ogłoszony. Oznacza to, że w/w rozporządzenie nie 

może być źródłem ograniczenia praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z powyższym, nakaz 

zakrywania ust i nosa na terytorium RP, który posiadałby ważną i prawidłową podstawę 

prawną nie istnieje. 

 

Wprowadzenie zatem takiego obowiązku przez Dyrekcję Szkoły jest całkowicie pozbawione 

podstawy prawnej i stanowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. 

 

Dyrekcja nie posiada uprawnień do stanowienia procedur wewnętrznych, które mogłyby 

nakładać obowiązek zakrywania ust i nosa przez dzieci, czy też przez odbierających je 

rodziców. Wszelkie zaś procedury i regulaminy wewnętrzne, jeżeli stanowią o powyższym, są 

dokumentami całkowicie niezgodnymi z prawem. 
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Obowiązujące w szkole przepisy, w tym również Regulamin czy Statut, nie mogą pozostawać 

w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Przepisy te nie mogą 

naruszać praw uczniów. 

 

Jednocześnie wskazuję, że Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków 

dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia 

negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze 

przeznaczone do dezynfekcji nie posiadają szczególnych wytycznych, zastrzeżeń, czy zapisów 

dotyczących małych dzieci.  

Dowód: 

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

W przypadku braku zgody przedstawicieli ustawowych dzieci na stosowanie się do wszystkich 

obowiązków wymienionych w punktach powyżej, zarówno Dyrekcja Szkoły, jak i żaden z jej 

pracowników, nie może wymagać od dziecka dokonania takiej czynności. Tym bardziej, nie 

można karać dziecka za brak dostosowania się do ww. obowiązków. Takie działanie 

stanowi  czyn zabroniony stypizowany w art. 191 kodeksu karnego, a ponadto w sposób 

niedopuszczalny narusza sferę uprawnień przedstawicieli ustawowych dzieci. Mając na 

uwadze powyższe, oczekuję odstąpienia od wskazanych wyżej procedur wobec mojego 

dziecka. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

                       (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 


