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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
tuĺarek futichalak
28w.422.34.2016.JF

Pan
Mateusz Morawiecki
Wicepľezes Rady Ministľów
Ministeľ Rozwoju

Ł
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Dziecka z niepokojem przyjąŁ stanowisko Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność''Region Śľodkowo-Wschodni,
dotyczące sposobu przyznawania stypendium za bardzo dobľe wyniki w nauce w postaci

pomocy mateľialnej z pÍogÍamu stypendialnego ,,Lubelskie wspiera uzdolnionych 20l62017"

-

w ľamach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego nalata

2014-2020 współfinansowanego pÍzez Unię Europejską w ramach Euľopejskiego Funduszu

- wskazuj ące na naľuszenie prawa dziecka do równego traktowania.
Zgodnie z uchwałą nr XyIIIl279l20l6 Sejmiku Województwa Lubelskiego

Społecznego

z 28 czetwca 2016 ľ. w sprawie ľegulaminu pÍZyznawania i przekazywania stypendiów
w ramach ww. programu wsparcie mogą otrzymywać uczniowie jedynie ze szkół
osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego. Natomiast

ich rówieśnicy, ktőrzy

na teľenie tego Samego województwa'
listy ww. szkół _ wybranych na podstawie danych

pobierają naukę

avczęszczają do placówek spoza

okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kľakowie

-

nie mogą ubiegać się o przyznanię

stypendium.

Z informacji z

Kultuľy, Edukacji i

Sportu Urzędu
Maľszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, Że zapisy ww.
Departamentu

regulaminu zostały ustalone na podstawie wytycznych Ministľa Infrastruktury i Rozwoju

z 2

czerwca 2015

r. w

z udziałem środków
edukacji na lata 2014-2020.

zakresie realizacji przedsięwzięć

Euľopejskiego Funduszu Społecznego w obszarze

Jednoczęśnie ustalono, Że w dniu 6 września 2016 r. wytyczne te zostały zmienione' tym
Samym eliminując zapisy prowadzące do naľuszenia praw dzieci do równego traktowania
oo
va

26 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

w ptzyznawaniu stypendium za bardzo dobľe wyniki w nauce. Jednakże - jak
zauwaŻyć _ zmiana ta w tym ľoku szkolnym

i

-

naleŻy

201612017 nie objęła wszystkich uczniów

stypendia w formie świadczenia pienięŻnego zostaną wypłacone uczniom wyłącznie

z wybranych szkół.
Wobec povĺyŻszego, na podstawie art. 10 ust
z

dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dzie cka

(tj. Dz.

I

pkt 2 oraz art. lOa ustawy

U.

z 20l 5 r. poz. 2086), Zwracam

się do Pana Ministra z prośbąo pilną analizę przedstawionego problemu oraz o podjęcie
działań (takŻe doraŹnych) mających na celu jeszcze w tym roku szkolnym wyeliminowania z

pľaktyki nieľównego traktowania dzieci zdolnych

i

rozwaŻenie zrekompensowania

utľaconych korzyści uczniom szkół nieobjętych ww. pľogľamem stypendialnym.

Będę wdzięczny za poinfoľmowanie Rzecznika Praw Dziecka

o

działaĺiach

i podj ętych decyzjach w przedmiotowej sprawie.
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