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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Mctek Michalctk

WaľSzawa, 13 grudnia 2017 roku
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Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Naľodowej
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kontynuując działania podjęte na początku Ż0l7 roku, pragnę ponownie zwrőcić,

uwagę na nierozwiązany pľoblem wysokiego poziomu zanieczyszczęnia powielľza w Polsce.

Zjawisko to nasila się w okľesie grzewczym, gdy do atmosfery uwalniane są trujące związki

powstające w wyniku spalania kopalin, któľe ze względu na brak stosownych regulacji

pľawnych, często są bardzo niskiej jakości.

Z informacji Inspektoratu ochĺony Śľodowiska wynikało, że w przypadku

przektoczenia poziomu alarmowego dla pyłu PMl0, ze wzg|ędu na bardzo wysokie stężenia

zanieczyszczen w powietrzu, zalecano ogľaniczenia przebywania poza budynkami

do niezbędnego minimum'

1ł'ĺ bieżącym ľoku jakość powietrza również nie jest dobľa' WŁadze Waľszawy

wlistopadzie br. zakupiły dla 117 pľzedszkoli oczyszczacze powietrza' Placówki zostały

wýypowanę przez Biuro ochľony Środowiska m.st. Warszawy ze względuna ich lokalizację

(położenie pomiędzy domami jednorodzinnymi oľaz blisko ľuchliwych arterii). Podobne

działania podjęte zostały równiez m.in. w Rzeszowie. Rzecznik został też powiadomiony, że

dyrektorzy niektórych przedszkoli nie zezwalają na spacęry dzieci, gdy zanieczyszczenie

powietrza jest zbý wysokie. Brak jest natomiast takich informacji w odniesieniu do szkół.

Na mocy obowiązujących przepisów prawa' dyrektor szkoły może w sytuacji

wyjątkowej i uzasadnionej (do której można za|iczyć, smog) ustalić dzięŕl wolny od zajęć,

dydaktyczno-wychowawczych. Działanie takie, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, wydaje

się jednak niewystarczające i niezapewniające uczniom bezpieczeństwa w przypadku

przel<ro czenia norm zanieczyszczenia powietrza.
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Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nadal aktualny pozostaje pľoblem braku

szczegółowych wýycznych o charakterze systemowym, uwzględniających sposób

postępowania jednostek systemu oświaty w sytuacji podwyższonych noľm zanieczyszczenia

powietrza.

Wobec powyŻszego, z uwagi na dobro dzieci, na podstawie aľt.l0 ust' I pkt 2 oľaz l0 b

ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Pľaw Dziecka (DZ. U. z 2017 r. poz. 922),

Zwracam się do Pani Minister o poinformowanie Rzecznika Pľaw Dziecka, w ilu szkołach

(ze wskazaniem ich adľesów) w bieżącym ľoku szkolnym nie obyły się zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze Ze względu na przekĺoczenie poziomu alarmowego dla pyłu PMl0. Proszę też

Panią Minister o podjęcie działań zmierzających do sformułowania wýycznych o charakteľze

systemowym, uwzględniających sposób postępowania jednostek systemu oświaty w sýuacji

podwyzszonych norm zanieczyszczenia powietľza.
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