
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

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

podstawowych. 

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 w polskich szkołach przekracza połowę masy ciała dziecka. Negatywny wpływ 

takiego stanu rzeczy na zdrowie dzieci jest powszechnie znany, a składają się na to m.in.: przewlekłe bóle 

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

oddychania. 

W sprawie problemu ciężkich tornistrów i wyposażenia szkół w szafki, w których uczniowie mogliby 

zostawić część zawartości plecaka, kieruję osobne oświadczenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Czy Ministerstwu Zdrowia znany jest problem przekraczania, nieraz drastycznego, norm wagi tornistrów 

szkolnych uczniów? Jakie Pan Minister dostrzega wyjście z sytuacji? Czy Ministerstwo Zdrowia 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 tej kwestii z Ministerstwem Edukacji Narodowej w celu 

poprawy stanu zdrowia najmłodszych uczniów. Nie można dopuścić do sytuacji, w której w części szkół 

dzieci mają lepsze warunki do nauki, w innych zaś 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 obciążeń szkolnych tornistrów. 

Znaczenie problemu wymaga podjęcia pilnych działań. Nie można dalej tolerować istniejącego stanu rzeczy. 

Krystian Probierz 

 


