
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 listopada 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Zwracam się z prośbą o ponowne zwrócenie uwagi na problem wagi (masy w kilogramach) plecaków 

szkolnych uczniów szkół podstawowych. 

Uzasadnienie: 

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji (oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 r., złożone na 

49. posiedzeniu Senatu, interwencja z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej z dnia 19 grudnia 2017 r. i 11 maja 2018 r.) w sprawie wagi (masy w kilogramach) tornistrów 

uczniów szkół podstawowych, pragnę ponownie zwrócić się do Pani w tej kwestii, wskazując, że problem 

nadal pozostaje nierozwiązany. Alarmuję nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu wielu zaniepo-

kojonych rodziców młodych uczniów, którzy wciąż zwracają się do mnie w tej sprawie. 

W udzielanych odpowiedziach ministerstwo informowało mnie o wielu działaniach podjętych na rzecz 

rozwiązania problemu ciężkich plecaków, o przepisach, które obowiązują w tej kwestii. Oczywiście doce-

niam wszelkie te starania, jednakże nadal są one niewystarczające i mimo prezentowanych statystyk zdrowie 

najmłodszych uczniów wciąż narażone jest na poważne ubytki. 

Skoro Pani Minister uważa, że wszelkie kroki mające na celu rozwiązanie tego problemu zostały przez 

ministerstwo podjęte, to dlaczego nie nastąpiła żadna realna poprawa istniejącego stanu rzeczy? Wszelkie 

działania edukacyjne oraz prowadzone konferencje są oczywiście bardzo potrzebne, lecz nie oddziałują na 

dyrektorów szkół w wystarczający sposób i nie rozwiązują w najmniejszym stopniu problemu. Należy podjąć 

radykalne i realne kroki, które w końcu okażą się skuteczne. Chodzi przecież o działania na rzecz dobra na-

szych dzieci. 

Jednym z pomysłów, które mogę zaproponować, jest wprowadzenie drugiego kompletu podręczników, 

który byłby na stałym wyposażeniu szkoły. Finansowaniem tego przedsięwzięcia mogłoby się zająć minister-

stwo we współpracy z samorządami. Byłoby to bardzo konkretne działanie, które w oczywisty sposób mo-

głoby zmienić obecny stan rzeczy – z własnych podręczników uczniowie korzystaliby w domu i nie obciąża-

łyby one ich tornistrów. 

Oczywiście zgadzam się z każdym innym pomysłem, który spowoduje zmniejszenie masy tornistrów no-

szonych przez nasze dzieci. 

Proszę również o informację o postępie prac nad zmianą przepisów prawa w kierunku poprawy bezpie-

czeństwa i higieny warunków nauczania, o których prowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

zapewniono mnie w odpowiedzi z dnia 11 maja 2018 r. 

Krystian Probierz 
 


