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W dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników (Dz. U. z 2009 r., Nr 76, poz. 642). Podstawę do wydania takiego aktu 

stanowi art. 90 u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z nim, w przypadku przyjęcia 

programu albo programów mających na celu między innymi wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, Rada Ministrów określi w 

drodze rozporządzenia odpowiednio: szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży oraz innym grupom społecznym objętym tym programem, formy i zakres tej 

pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności 

przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób 

uprawnione do pomocy. 

Na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2009 roku, pomoc w formie 

dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku 

szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanych dalej "szkołą". 

Tymczasem, poprzednio obowiązujące rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 2008 roku 

(Dz. U. z 2008 r., Nr 147, poz. 931) przewidywało dla dzieci uczęszczających do „zerówek" 

wyprawkę w wysokości 70 PLN (§ 2 ust. 3). 
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Analiza powyższych aktów prawnych wskazuje bezsprzecznie, iż począwszy od roku 

szkolnego 2009/2010 nie przewiduje się pomocy finansowej dla dzieci w wieku 6 lat, 

mających odbyć obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, ponieważ ich rodzice nie 

zdecydowali się na posłanie ich od 1 września 2009 roku do I klasy szkoły podstawowej. 

Równocześnie podjęto decyzję o wspieraniu ich rówieśników, którzy wyłącznie z woli 

rodziców rozpoczną edukację szkolną w nadchodzącym roku szkolnym. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jakie przyczyny 

spowodowały rezygnację z pomocy udzielanej sześciolatkom podlegającym 

obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. 


