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Szanowny Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

dot. oświadczenia Pani Senator Gabrieli Morawskiej – Staneckiej, złożonego podczas 18 

posiedzenia Senatu RP w sprawie problemów związanych z decyzją rządu o zdalnym trybie 

nauczania w sytuacji braku technicznych bądź finansowych możliwości nauki w tym trybie. 

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej - Staneckiej, złożone na 18 

posiedzeniu Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 roku., dotyczące zdalnego nauczania, poniżej 

przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Panią Senator pytania: 

Ad.1) Jaki odsetek uczniów doświadcza tego typu problemów? Uprzejmie proszę o 

odpowiedź z uwzględnieniem podziału administracyjnego kraju, w rozbiciu na 

województwa i powiaty. 

W odniesieniu do pytania informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie prowadzi 

szczegółowej analizy liczby uczniów, którzy mogą mieć obiektywne problemy z 

uczestnictwem w lekcjach zdalnych. Bieżące analizy tego rodzaju powinny być prowadzone 

przez dyrektorów szkół oraz ich organy prowadzące które są bezpośrednio odpowiedzialne 

za zorganizowanie możliwości uczestnictwa w zajęciach zdalnych swoim uczniom i 

nauczycielom a ewentualne przypadki alarmujące powinny być zgłaszane właściwym 

kuratoriom oświaty. Niemniej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie docierają sygnały o 

konieczności organizacji działań doraźnych (innych niż opisane w odpowiedzi na pytania nr 2 

i 3), które zapewniłyby dostęp do edukacji zdalnej indywidualnym uczniom lub nauczycielom. 

Ad.2) Jakie działania zaradcze podjął rząd w związku z tym problemem? Dotyczy to 

zwłaszcza działań mających na celu ułatwienie dostępu do internetu oraz dofinansowanie 

zakupu tej usługi. 
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Ad.3) Jakie programy dotyczące dofinansowania rodzinom zakupu sprzętu 

komputerowego w celach edukacyjnych uruchomił rząd w obecnym roku szkolnym? Do 

jakich grup społecznych są one skierowane? Jakie środki zostały na nie przeznaczone? Czy 

rząd współpracuje z samorządami, a jeśli tak, to jak ta współpraca wygląda? 

Uprzejmie wyjaśniam, że w ostatnim czasie zostało podjętych szereg działań 

usprawniających pracę uczniów i nauczycieli podczas okresu nauki niestacjonarnej (zdalnej). 

W zakresie wsparcia w dostępie do sprzętu multimedialnego: 

1) udostępniono samorządom środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – w ramach 

projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” – w celu umożliwienia zakupu lub refundacji 

zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego uzupełniającego wyposażenie szkół w 

ten sprzęt oraz jego dalszego wypożyczania potrzebującym uczniom i nauczycielom do 

użytku domowego; łączna wartość tych środków to 366 mln zł, za które 

zakupiono/zrefundowano zakup ponad 137 tys. sztuk sprzętu; 

2) w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej za ok. 50 mln zł zostało zakupionych i 

udostępnionych szkołom łącznie 60 tys. tabletów wraz z aktywną usługą 

bezprzewodowego dostępu do internetu – dystrybucja tych tabletów trwa, a ich 

dostarczenie do ostatnich szkół planowane jest najpóźniej do końca stycznia 2021 r.; 

3) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

pandemii COVID-19” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – za pośrednictwem 

wojewodów - udostępniło 130 mln zł na wsparcie m.in. domów dziecka i rodzin 

zastępczych w zakupie sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu; 

4) do dnia 30 grudnia 2020 r. powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na zakup/zrefinansowanie zakupu 

sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin rolniczych, w wysokości 1500 zł na rodzinę – 

wg wstępnych szacunków ARiMR liczba zarejestrowanych wniosków przekroczyła 28 tys., 

co oznacza potencjalnie udostępnienie rodzinom rolniczym kolejnych 42 mln zł na 

doposażenie ich dzieci w sprzęt do nauki zdalnej. 

Obecnie – w odróżnieniu od okresu tzw. pierwszej fali pandemii - Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów nie odnotowuje zgłoszeń od nauczycieli/rodziców w sprawie indywidualnej 

pomocy w zakupie/udostępnieniu sprzętu do nauki zdalnej. 

W zakresie bezpośredniego wsparcia w dostępie do internetu: 

1) na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Cyfryzacja) udostępniane są 

promocyjne oferty operatorów telekomunikacyjnych; 

2) ponadto Kancelaria Prezesa Rady Ministrów występuje do operatorów z interwencjami w 

sprawach indywidualnych. 

Odnosząc się zaś do wstępu oświadczenia Pani Senator w zakresie przytoczenia założeń 

Narodowego Planu Szerokopasmowego należy przypomnieć, że obecnie w Polsce 
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realizowane są inwestycje szerokopasmowe o wielomiliardowej wartości, które 

systematycznie zapewniają dostęp do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych kolejnym 

gospodarstwom domowym. W tym zakresie należy w szczególności przypomnieć, że ze 

środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane są projekty o wartości niemal 

7 mld zł, które docelowo zapewnią dostęp do bardzo szybkiego internetu dla ponad 2 mln 

gospodarstw domowych. Ponadto, w zakończonych już konsultacjach społecznych obszarów 

białych NGA, w których Kancelaria Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny zbierała informacje 

o planowanych inwestycjach operatorów, zgłoszonych zostało ponad 1000 inwestycji 

obejmujących swoim zakresem ponad 400 tys. adresów budynków. 

Niezależnie od powyższego Kancelaria jest świadoma, że ww. działania doraźne mogą nie 

wyeliminować całkowicie nierówności w możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach przez 

uczniów i nauczycieli. Dlatego zostały przygotowane kompleksowe programy doposażenia 

szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny, jak również zapewnienia dostępu do bardzo 

szybkiego internetu dla gospodarstw domowych nieuwzględnionych w inwestycjach 

szerokopasmowych dofinansowanych ze środków PO PC oraz inwestycjach komercyjnych. 

Programy te zostały zgłoszone przez Kancelarię do sfinansowania ze środków Krajowego 

Planu Odbudowy. 

Ponadto, Minister Cyfryzacji dysponuje Funduszem Szerokopasmowym, którego środki 

służyć mają m.in. dofinansowywaniu zakupu urządzeń i usług telekomunikacyjnych. Obecnie 

Kancelaria prowadzi proces legislacyjny projektu rozporządzenia określającego szczegółowe 

warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków tego Funduszu. 

Z poważaniem 

z up. Marek Zagórski 
Sekretarz Stanu 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


