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L)
ponownie zwracam uwagę Pani Minister na problemy związane z dostępem do ulg

przejazdowych w środkach transportu publicznego dla dzieci posiadających obywatelstwo
polskie. a uczących się za granicami krąju lub dzieci uczęszcząjących do szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce, posiadąj ących legitymację
szkolą wjęzyku obcym.

Do mojego biura w dalszym ciągli napływąją skargi od rodziców i opiekunów,
w których pojawia się zarzut nierównego traktowania maloletnich obywateli Polski, którzy
nie mają możliwości uzyskania ww. dokumentu w języku polskim.

Działania w przedmiotowym zakresie podejmuję od 201 3 r.. kiedy to zwróciłem się do
Ministra Edukacji Narodowej” oraz Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej2.Z uzyskanych wówczas odpowiedzi wynikaio, że przedmiotowa materia wymaga
podjęcia ustaleń międzyresortowych. Próbę wypracowania wspólnego stanowiska podjął
w 2010 r. Zespół roboczy ds. analizy uprawnień w zakresie ulg w przejazdach dla dzieci
i młodzieży w składzie: Minister Infrastruktury, Minister Edukacji Narodowej, Prezes
Rządowego Centrum Legislacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Finansów,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Spraw Zagranicznych. Prace
Zespołu nie przyniosły spodziewanego rezultatu. W przedmiotowej sprawie występowałem
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także do Rzecznika Praw Obywatelskich3,który również dostrzega potrzebę wyeliminowania
nierównego traktowania w dostępie uczniów do ulgowych przejazdów.

Wzory legitymacji szkolnych okreś ląj ą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie Ś\\”iadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893). Na podstawie ww. rozporządzenia
legitymację otrzymują tylko uczniowie uczący się w polskich szkołach.

Nadal stoję na stanowisku, że przytoczone powyżej przepisy nie zapewniają prawa
do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzieciom uczęszcząjącym do szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce, pos iadąjący legitymacje
szkolne wystawione w języku obcym.

Wobec powyższego, dostrzegając potrzebę zapewnienia takich samych uprawnień
uczniom będącym obywatelami polskimi, uczącym się w polskich szkotach publicznych
i niepublicznych, jak i uczącym się za granicą oraz w szkołach zagranicznych w Polsce, na
podstawie art. lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,
poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister o podjęcie działań legislacyjnych
zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg dla wszystkich małoletnich.
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