
Docierają do mnie listy rodziców zbulwersowanych obowiązkiem zakupu nowych 

podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych i gimnazjów, co dla wielu z nich 

stanowi znaczne obciążenie finansowe na początku roku szkolnego, czyli w czasie i tak 

zwiększonych wydatków szkolnych. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17) nakłada na uczniów I klas 

szkół podstawowych i gimnazjalnych stosowanie od roku szkolnego 2009/2010 wyłącznie 

podręczników z nową podstawą programową. Moje poważne wątpliwości budzi jednak 

obligatoryjność używania wyłącznie nowych podręczników, bez możliwości wykorzystania 

dotychczasowych z wprowadzeniem koniecznych korekt związanych z nową podstawą 

programową, w przypadkach, gdy jest to możliwe. 

Pewną pomoc dla najuboższych z pewnością przyniesie realizacja rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 76, poz. 642). 

Rozporządzenie to jednak wprowadza progi dochodowe i progi wysokości pomocy, co 

wydaje się naturalne, ale także progi dotyczące ilości uczniów, którzy mogą otrzymać 
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pomoc. To rozwiązanie wydaje się wielce dyskusyjne, gdyż może doprowadzić do sytuacji, 

w której cześć osób uprawnionych do pomocy ze względu na niskie dochody w rodzinie 

pomocy tej nie dostanie z uwagi na ustalony w rozporządzeniu maksymalny próg 10 % 

uczniów w gminie. Tymczasem, jak podkreśla się w kierowanych do mnie pismach, 

z wcześniejszych wypowiedzi Pani Minister wynikało, iż kosztów wprowadzanej reformy 

nie poniosą rodziny uczniów najbiedniejszych. 

Dlatego, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) uprzejmie 

proszę Panią Minister o ustosunkowanie się do poruszonych zagadnień oraz 

przedstawienie informacji dotyczących zapewnienia gminom odpowiednich środków na 

dopłaty oraz skali udzielanej pomocy na zakup podręczników. Będę wdzięczny również 

za informacje dotyczące liczby uczniów, którym nie udzielono pomocy oraz liczby 

osób, które pomocy nie uzyskały z uwagi na obowiązujący limit przypadający na daną 

gminę. 


