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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem wagi (masa w kg) plecaków szkolnych uczniów szkół 

podstawowych oraz o kontrolę prawidłowości wykonywania swoich obowiązków w tym zakresie przez 

placówki oświatowe. 

Do mojego Biura Senatorskiego zgłaszają się rodzice i dziadkowie uczniów szkół podstawowych 

zaniepokojeni wagą tornistrów swoich podopiecznych. Na problem wskazuje również Najwyższa Izba 

Kontroli, która w swoim raporcie opublikowanym w marcu br. zauważa, iż waga blisko połowy tornistrów  

w skontrolowanych placówkach przekroczyła zalecany ciężar. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała ucznia, tymczasem w skrajnych 

przypadkach waga plecaka ucznia w polskich szkołach przekracza połowę masy ciała dziecka. Negatywny 

wpływ takiego stanu rzeczy na zdrowie dzieci jest powszechnie znany, a zalicza się do niego m.in. przewlekłe 

bóle pleców, bóle kręgosłupa, a także zmiany w klatce piersiowej prowadzące do niewydolności układu 

oddychania. 

Rozwiązaniem, które w dużej mierze wykluczyłoby problem ciężkich tornistrów, jest z pewnością 

wyposażenie szkół w szafki (koszt około 700–100 zł), w których dzieci mogłyby zostawiać część zawartości 

plecaka. Zgodnie z przepisem § 4a, dodanego na mocy nowelizacji do rozporządzenia ministra edukacji 

narodowej i sportu z dnia 31.12.2002 r., szkoły mają obowiązek zapewnienia uczniom możliwości 

pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych. Jak wskazuje NIK, realizacja tego obowiązku nie 

przebiega prawidłowo, gdyż ponad połowa skontrolowanych szkół nie zapewnia takiej możliwości bądź 

wprowadzają one rozwiązania, które nie funkcjonują lub są wręcz niedopuszczalne (np. roczne opłaty za 

szafki). 

Zwracam się z prośbą o podjęcie przez ministerstwo działań mających na celu kontrolę prawidłowości 

wywiązywania się przez szkoły podstawowe ze swoich obowiązków w zakresie opisywanego przeze mnie 

problemu. Czy ministerstwo przewiduje jakieś sankcje dla placówek, które narażają dzieci (poprzez 

niestwarzanie miejsca na pozostawienie podręczników) na poważne konsekwencje zdrowotne spowodowane 

wagą tornistrów? 

Uważam, że zasadna byłaby współpraca w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy stanu 

zdrowia najmłodszych uczniów – osobne oświadczenie kieruję również do pana ministra Radziwiłła.  

Nie można dopuścić do sytuacji, w której w części szkół dzieci mają lepsze warunki do nauki, zaś w innych 

uczniowie nie mają takich możliwości, co odbija się na ich zdrowiu. Konieczne jest wypracowanie  

i propagowanie wśród dyrektorów szkół dobrych praktyk, uświadamianie uczniom i rodzicom negatywnych 

następstw wynikających z przeciążeń, a także stałe monitorowanie skuteczności podejmowanych działań m.in. 

poprzez kontrolę obciążenia szkolnych tornistrów. 

Proszę również o informację, czy ministerstwo dostrzega możliwość wsparcia finansowego szkół, aby 

wspomóc placówki w realizacji opisywanego obowiązku? Myślę, że obok tych działań warto także rozważyć 

możliwość wprowadzenia innych rozwiązań, na przykład kwestię utworzenia platformy, na której podręczniki 

dostępne byłyby w formie elektronicznej. 
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