
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego 

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

uczniów szkół podstawowych oraz na proponowane przeze mnie rozwiązania celem skutecznego zlikwido-

wania problemu ciężkich tornistrów. 

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji (oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 r. złożone na 49. 

posiedzeniu Senatu, interwencja z dnia 27 kwietnia 2018 r., oświadczenie z dnia 23 listopada 2018 r. złożone 

na 67. posiedzeniu Senatu, oświadczenie z dnia 14 lutego 2019 r. złożone na 73. posiedzeniu Senatu oraz 

odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dni 19 grudnia 2017 r., 11 maja 2018 r., 14 grudnia 2018 r. 

i 7 marca 2019 r.) w sprawie wagi (masy w kg) tornistrów uczniów szkół podstawowych pragnę zapropono-

wać rozwiązania, które w pewnym stopniu mogą przyczynić się do zlikwidowania problemu. 

Istnieje co prawda prawny obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w placówkach pod-

ręczników i przyborów szkolnych, jednakże nie jest on skutecznie i powszechnie egzekwowany. Pomimo 

przeprowadzanych przez MEN kontroli problem jest, w moim przekonaniu, nadal nierozwiązany, a świadczą 

o tym moje osobiste doświadczenia i obserwacje. 

Uwagi co do sposobu rozwiązania problemu zgłosiły do mojego biura senatorskiego osoby ze środowiska 

nauczycielskiego. 

Pierwsza z propozycji jest taka, aby podręczniki nie były drukowane na papierze kredowym, lecz na pa-

pierze o niższej gramaturze. To z pewnością znacznie zmniejszyłoby wagę książek noszonych w tornistrach 

przez dzieci. 

Innym zgłoszonym do mnie pomysłem jest to, aby wydawane podręczniki obejmowały mniejsze partie 

materiału, tak aby treści dydaktyczne przypadające na rok szkolny były podzielone np. na 4 części. 

Moim zdaniem są to propozycje godne rozważenia i warto, aby ministerstwo zasugerowało takie rozwią-

zania wydawnictwom. Uważam, że w sposób realny mogłoby to przyczynić się do zmniejszenia wagi szkol-

nych tornistrów najmłodszych uczniów. 

Niezmiennie proszę również o dalsze informowanie mnie o postępach w przedmiotowej sprawie. 

Życzę Panu Ministrowi sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej i ważnej dla nas wszystkich funkcji. 

Krystian Probierz 
 


