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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

W ostatnim czasie burzliwą dyskusję w społeczeństwie wywołał problem ograniczania swobody wyboru 

podręczników szkolnych oraz nadużyć, których dopuszczają się wydawcy. Problem ten poruszany jest także 

w docierających do mnie informacjach od rodziców dzieci w wieku szkolnym. 

Zgodnie z brzmieniem art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „nauczyciel ma 

prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego”. Powyższy przepis 

nadaje nauczycielowi uprawnienie do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze podręcznika z wykazu pod-

ręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Decyzja ta nie powinna być zatem w żaden sposób ograni-

czana. Przedmiotem analizy winna tu być kwestia, jakimi przesłankami kierują się nauczyciele przy dokony-

waniu tej selekcji oraz czy stosują się do obowiązujących procedur. 

Nie podlega najmniejszej wątpliwości, iż nauczyciel, dokonując wyboru, powinien kierować się wyłącznie 

celami dydaktycznymi. Szczególnie niepokojące w tym kontekście są sygnały świadczące o stosowaniu przez 

wydawców niedozwolonych praktyk, które mają na celu nakłanianie nauczycieli i dyrektorów szkół do wybo-

ru podręcznika w zamian za oferowane korzyści majątkowe. Zawieranie z wydawcami umów zobowiązują-

cych do korzystania z określonych podręczników w zamian za otrzymanie korzyści majątkowych dla szkoły 

jest sprzeczne z przepisami ustawy o systemie oświaty i może prowadzić do naruszenia prawa. 

Wątpliwości wśród rodziców wywołuje także praktyka dystrybuowania na terenie szkoły nowych pod-

ręczników. Istnieje obawa, że rozprowadzanie i sprzedaż na terenie szkół nowych podręczników oferowa-

nych przez wydawców może prowadzić do działań korupcjogennych i stanowić naruszenie prawa. Warto 

w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 22b cytowanej ustawy, który rolę szkoły w dystrybucji podręczników 

ogranicza de facto do stworzenia warunków umożliwiających obrót podręcznikami używanymi. Takie dzia-

łanie szkoły jest niezwykle pożądane, szczególnie z punktu widzenia osób, które ze względu na sytuację fi-

nansową nie są w stanie sprostać obciążeniom związanym z zakupem nowych podręczników. 

Zwracam się zatem do Pani Minister z prośbą o dokonanie analizy opisanych problemów i rozważenie po-

trzeby podjęcia za pomocą podległych instytucji odpowiednich działań zmierzających do ograniczenia nieko-

rzystnych zjawisk w zakresie wyboru i dystrybucji podręczników w szkołach. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




