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odpowiadająć  na pismo z dnia 13 lutego 2018 r. (znak: ZEW.422.6.2018.ES), 

dotyczące problematyki zbyt ciężkich uczniowskich tornistrów, działań  podejmowanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze profilaktyki wad postawy wśród uczniów 

oraz egzekWowania obowiązku zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części 

podręcznikw i przyborów szkolnych, uprzejmie przedkładam, co następuje.-  - 

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w 2016 roku w szkołach podstawowych 

oraz gimnażjach, ogólnopolskie badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Badaniu 

zostali poddani uczniowie ze wszystkich klas zarówno w szkołach podstawowych, jak i 

gimnazjach. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła ocenić  skalę  problemu w badanej 

grupie wiekowej na bardzo wysokiej próbie liczącej 114 238 uczniów. Badanie ważenia 

plecaków przeprowadzono we wszystkich województwach w Polsce, 

w 329 powiatach, w 338 szkołach podstawowych oraz w 340 gimnazjach. Badaniem zostało 

objętych 73 676 uczniów klas I-VI ze szkół  podstawowych oraz 40 562 uczniów z klas 

I-III z gimnazjum. 

W następstwie przeprowadzonego badania oraz analizy informacji na temat skali 

nieprawidłowości względem wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceń  
dotyczących prawidłowej wagi tornistra, podjęto działania w zakresie profilaktyki 

wad postawy nawiązując współpracę  z Fundacją  Rosa, realizującą  od 2011 roku ogólnopolski 

projekt pn „Lekki Tornister". W roku szkolny 2016/2017 Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

zaangażoała się  w realizację  projektu „Lekki Tornister" na zasadzie współpracy z Fundacją  
Rosa opartej na podpisanym porozumieniu. 



Celem projektu było motywowanie uczniów do prawidłowego i zdrowego trybu życia, 

jak również  zwrócenie uwagi dzieciom, ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom na problem 

przeciążonych plecaków będących przyczyną  wad postawy, przekazanie i usystematyzowanie 

wiedzy, zarówno dzieci, jak i dorosłych, na temat wyboru właściwego tornistra, jego 

prawidłowego pakowania, użytkowania oraz kształtowania nawyków prawidłowej postawy 

ciała. 

Odbiorcami interwencji byli uczniowie w wieku 6-10 lat (klasy O-III szkół  

podstawowych) z 722 szkół  podstawowych z całej Polski (77 656 uczniów oraz 4 149 

nauczycieli). 

W ramach współpracy Główny Inspektorat Sanitarny sfinansował  zakup części 

pakietów edukacyjnych przeznaczonych do szkół, które zgłosiły się  do realizacji V edycji 

projektu, natomiast pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowali działania 

promujące, których celem było dotarcie do jak największej liczby szkół. 

W ramach interwencji zorganizowana została również  konferencja prasowa w Szkole 

Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie poświęcona prezentacji wyników badań  

wraz z przedstawieniem planowanych działań  profilaktycznych. W konferencji uczestniczyli: 

_ Marek— Posobkiewicz - Gló_w_n_y_Inspektor Sanitarny, Grzegorz Hudzik 

- Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Aleksandra Lusawa - Dyrektor Departamentu 

Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, 

Anna Cieślak - ambasadorka projektu Lekki Tornister, Krzysztof Grochowski - dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral w Warszawie oraz przedstawiciel Fundacji Rosa i 

Fundacji S ensoria. 

Jak wynika z przesyłanych przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne 

formularzy statystycznych, na podstawie których opracowywany jest corocznie 

przez Główny Inspektorat Sanitarny „Stan sanitarny kraju", większość  szkół  w Polsce zapewnia 

możliwość  pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych swoim uczniom 

(odsetek szkół  które nie wywiązały się  z ww. obowiązku w 2017 r. stanowi około 2% w 

odniesieniu do wszystkich skontrolowanych placówek). Obecnie trwa zliczanie danych oraz 

analiza przesłanych do Głównego Inspektoratu Sanitarnego formularzy (w zakresie 

realizowania przedmiotowego obowiązku — MZ-53, Dział  II), które posłużą  do sporządzenia 

„Stanu sanitarnego kraju w roku 2017". 
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Głównymi przyczynami, wskazywanymi przez dyrektorów kontrolowanych szkół, 
braku zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów 

szkolnych były: 

warunki lokalowe (brak miejsca na indywidualne szafki, wąskie korytarze, 

pomieszczenia szatni o małej powierzchni), w tym również  wymogi przeciwpożarowe, 

które nie pozwalają  w wielu szkołach na ustawianie szafek 

na korytarzach, 

organizacja zajęć  (przemieszczanie się  uczniów pomiędzy salami) i gabinetowy system 

pracy w szkole, 

brak środków finansowych na zakup nowego wyposażenia. 

Zważywszy, iż  przepis § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach, nie określa szczegółowo jak należy się  wywiązać  
z obowiązku zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników 

przyborów szkolnych, organy prowadzące szkoły realizują  ww. obowiązek 
w różny sposób — część  szkół  kupuje uczniom szalki, część  organizuje miejsce, 

w którym-uczhioWie mogą  zostawić  prżyb-ory czy ''podręczniki wydiieleńie 
ogólnodostępnej półki w świetlicy szkolnej, udostępnienie dodatkowych haczyków 

w szatni, gdzie uczeń  może zostawić  podręczniki w worku czy torbie. 

Pomimo zapewnienia przez szkoły możliwości pozostawienia części 
podręczników i przyborów szkolnych, uczniowie niejednokrotnie nie decydują  
się  na skorzystanie z takiego rozwiązania z obawy przed zgubieniem czy kradzieżą  
(w przypadku miejsc ogólnodostępnych). Uczniowie mają  również  trudności w korzystaniu 

z oferowanych im udogodnień  z uwagi na zamykanie klas podczas przerw na klucz, 

uniemożliwiające zabieranie czy pozostawianie w nich podręczników/przyborów, konieczność  
przebywania w określonych miejscach na terenie placówki 

(zakaz przemieszczania się  po całym obiekcie), brak dostępu do wersji elektronicznych 
podręczników szkolnych, co prowadzi do konieczności zabierania ich do domu w celu 

przygotowania się  do zajęć  lekcyjnych oraz odrabiania prac domowych. 
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Główny Inspektor Sanitarny 
Z U. 
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Znaczącym czynnikiem przeciążenia uczniowskich tornistrów jest również  brak 

nadzoru ze strony rodziców. Szczególnie w klasach starszych - dzieci noszą  w plecakach 

wszystkie książki, nie zwracając uwagi na to jaki jest plan lekcji na dany dzień, a także noszą  

przez cały tydzień  zbędne rzeczy np.: strój i obuwie zmienne na zajęcia z zajęć  wychowania 

fizycznego pomimo, że zajęcia te są  tylko w określone dni, dodatkowe piómilci, segregatory 

i inne rzeczy niezwiązane z zajęciami lekcyjnymi. Podczas bieżących kontroli sanitarnych 

prowadzone są  rozmowy z przedstawicielami placówek mające na celu szukanie wspólnych 

rozwiązań  dla ograniczania problemu ciężkich tornistrów. 

Na skutek podpisanej w dniu 17 stycznia 2018 r. deklaracji współpracy pomiędzy 

Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym, mającej na celu poprawę  

sytuacji w szkołach, rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym 

oraz wymianę  informacji niezbędnych do zapewnienia higienicznych warunków nauczania 

dzieci i młodzieży, w ramach współpracy, zorganizowany został  cykl konferencji 

wojewódzkich dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. 

Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli 

wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, 

nauczyciele i pedagodzy._ Podczas Konferencji omawiane są  wytyczne  dotyczące problemu.  

ciężkich tornistrów a także działania edukacyjne programów realizowanych 

przez Państwową  Inspekcję  Sanitarną  na szczeblu ogólnopolskim, tj.: „ARS, czyli jak dbać  

o miłość?", „Bieg po zdrowie" oraz „Trzymaj Formę!". 

\NoKr cuZ. 
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