
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 września 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W imieniu mieszkańców województwa lubuskiego zwracam się do Pani Minister o wyjaśnienie, jak wy-

brnąć z patowej sytuacji, która pojawiła się przy zamawianiu podręczników szkolnych. 

Sprawa wygląda następująco. Otóż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty i niektórych innych ustaw uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły (art. 22ac). Na zakup tych 

podręczników szkoła otrzymuje dotację celową. Kwoty dotacji zostały ustalone w ustawie. Art. 22ab wspo-

mnianej ustawy gwarantuje także zespołom nauczycieli wybór dowolnego podręcznika z listy MEN. Dyrek-

tor szkoły, na podstawie wyboru nauczycieli, tworzy szkolny zestaw podręczników, mając do dyspozycji 

kwotę dotacji – i tu pojawia się problem, ponieważ jeśli uwzględni się propozycje nauczycieli, którzy wybrali 

podręczniki z różnych wydawnictw edukacyjnych, to nie ma możliwości zmieszczenia się w kwocie dotacji. 

Wydawnictwa (na przykład WSiP, Nowa Era, GWO), znając kwotę dotacji, przedstawiają szkołom całe pa-

kiety podręczników, których cena mieści się w kwocie dotacji, oraz ceny pojedynczych podręczników, do 

czego obliguje je ustawa. Jednak wybór podręczników dla danej klasy z różnych wydawnictw, a nie z jedne-

go, powoduje przekroczenie kwoty dotacji. W ten sposób wydawnictwa chcą zmusić szkoły do wyboru całe-

go zestawu podręczników w jednym konkretnym wydawnictwie. Przypomnę, że to nauczyciel może zdecy-

dować o realizacji programu nauczania – art. 22aa. 

Uważam, że jest to sprzeczne z założeniem ustawy. Fakt, że ustawa daje dyrektorowi prawo dokonania 

zmiany w zestawie podręczników w przypadku braku możliwości zakupu danego podręcznika w momencie 

złożenia pisemnego wniosku przez zespół nauczycieli (art. 22 ust. 5). Jednak intencją ustawodawcy była 

zmiana w szkolnym zestawie podręczników w przypadku na przykład wycofania podręcznika z oferty wy-

dawniczej, a nie z powodu ceny przekraczającej możliwość zakupu. 

W związku z przedstawioną sytuacją zapytuję Panią Minister, jak dyrektorzy szkół mają zmieścić się w 

kwocie dotacji i móc zakupić podręczniki szkolne, jeśli chcą skorzystać z zakupu z różnych wydawnictw – 

pamiętając o tym, iż zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych przez co najmniej trzy lata szkolne 

muszą być we wszystkich oddziałach danej klasy, a tym samym powinny być dostosowane do potrzeb i moż-

liwości uczniów. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 

 




