
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

Warszawa,,  itgrudnia 2016 r. 
DSWM-WA.350.57.2016.PF 

Pan 
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo nr ZEW.422.41.2016.JK z dnia 24 listopada 2016 r. 
uprzejmie informuję  

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 22 listopada br. 

waga P46 dla wychowanków MOW skierowanych, lecz niedoprowadzonych 

zostanie zwiększona z wartości 3 do 5. Uwaga o konieczności podwyższenia tej 

wagi została zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich oraz niektóre Urzędy 

Marszałkowskie Województw. 

Wprowadzenie wagi dla skierowanych, a nieprzybyłych do Młodzieżowych 

Ośrodków Wychowawczych jest uzasadnione specyfiką  funkcjonowania tych 

ośrodków. System kierowania do MOW jest określony przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. 

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, 

zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. 

U. z 2011r. Nr 296; poz.1755). Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 

przeznaczone są  wyłącznie dla młodzieży, wobec której Sądy Rodzinne 

i Nieletnich zastosowały (w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW. 

System kierowania wychowanków do MOW powoduje, że ośrodki nie mają  
wpływu na kierowanych do nich wychowanków oraz na fakt ich doprowadzenia 
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do ośrodka a jednocześnie są  zobligowani do utrzymywania miejsc w gotowości 
na przybycie wychowanków. 

Nie mniej jednak podniesienie wartości wagi P46 do poziomu wyższego niż  5 nie 
znajduje uzasadnienia. Konieczność  utrzymywania miejsca w gotowości na 
przybycie wychowanka może dotyczyć  (i najczęściej dotyczy) jakiejś  części 
roku - miesiąca lub kliku miesięcy natomiast kwoty naliczane w ramach 
subwencji są  kwotami rocznymi. Na doprowadzenie wychowanka do ośrodka 
czeka się  4 tygodnie i po tym czasie jeśli wychowanek nie został  doprowadzony 
można przyjąć  kolejnego wychowanka na to miejsce. Przy czym w okresie od 
stycznia do ok. połowy października jednostka samorządu terytorialnego można 
wnioskować  o środki z rezerwy subwencji w związku ze wzrostem zadań  
oświatowych związanych z przybyciem wychowanka po 30 września. 

Jednocześnie informuję, że problem dotowania uczniów niepełnosprawnych 
w oddziałach integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, zostanie rozpatrzony przy okazji prac nad ustawą  
o finansowaniu zadań  oświatowych. Projekt ustawy o finansowaniu zadań  
oświatowych wraz z oceną  skutków regulacji został  wpisany do Wykazu Prac 
Rady Ministrów. W przepisach nowej ustawy o finansowaniu zadań  
oświatowych planuje się  określenie ogólnych zasad podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej. Projektowane przepisy będą  konsultowane 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi zainteresowanymi 
partnerami. 

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje dokonać  
zmiany w sposobie dotowania przedszkoli z oddziałami integracyjnymi w taki 
sposób aby umożliwić  jednostkom samorządu terytorialnego dotowanie tych 
przedszkoli w wyższej wysokości. 

Z poważaniem 

Anna Zalewska 
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