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odpowiadaj^c na pismo nr KMP.022,1.2015 z 28 sierpnia 2015 r., zawieraj^ce 
uwagi do projektu rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
IV sprawie rodzajow i szczegdfowych zasad dziaiania placowek publicznych, 
warunkow pobytu dzieci i mhdziezy w tych placowkach oraz wysokosci i zasad 
odpfatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci w tych piacowkacfi, 
bardzo dzi^kuj^ za zgtoszone propozycje. 

Jednoczesnie uprzejmie informuj^, ze uwaga dotycz^ca zakresu informacji 
zbieranych w ramach monitorowania losow byfych wychcwankow 
mtodziezowych osrodkow wychowawczych i mtodziezowych osrodkow 
socjoterapii oraz wykorzystywania pozyskanych informacji do oceny 
skutecznosci podejmowanych przez osrodek dziaiaii zostata uwzgl^dniona. 
W rozporz^dzeniu zrezygnowano z regulacji przewiduj^cej obowi^zek 
prowadzenta przez ww. osrodki monitorowania losow bytych wychowankow. 

Cz^sciowo uwzgl^dniona zostata propozycja wskazania, ze w mbdziezowych 
osrodkach wychowawczych powinny znajdowac si^ odr^bne pokoje odwiedzin, 
ktore zapewniatyby prywatnosc podczas spotkania z rodzin^ i osobami bliskimi. 
W odniesieniu do mtodziezowych osrodkow wychowawczych, mtodziezowych 
osrodkow socjoterapii, specjainych osrodkow szkolno-wychowawczych 
i specjainych osrodkow wychowawczych, w rozporzc(dzeniu wprowadzono 
obowi^zek zapewnienia przez te osrodki odpowiednich warunkow 
umozliwiajc(cych wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem ich 
prywatnosci. Ponadto, nalezy wskazac na przepisy § 2 pkt 2 rozporz^dzenia, 
zgodnie z ktorymi kazda placowka w swoich dziataniach wychowawczych, 
edukacyjnych i opiekuhczych obowi^zana jest zawsze kierowac s i f zasadc( 
poszanowania prywatnosci wychowanka. 

Jednoczesnie wyjasniam, ze intencjq przepisu nie byto umozliwienie 
przebywanta w mtodziezowych osrodkach wychowawczych nieletnim matkom 
wraz z dziecmi, lecz umozliwienie nieletniej matce, w miar^ mozliwosci, udziatu 
w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Matoletnie dziecko nie moze pozostawac 



pod wyt^cznq pieczc( rodzica, ktoremu - z uwagi na wiek - nie przystuguje 
wladza rodzicielska. Pelnoletnim jest bowiem, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ten kto ukoriczyt lat 18, a takze maloletni, 
ktory przez zawarcie matzehstwa uzyskuje petnoletnosc. Wtadza rodzicielska 
przystuguje wyt^cznie osobie petnoletniej posiadaj^cej peln^ zdolnosc do 
czynnosci prawnej. W przypadku gdy oboje rodzice s^ niepeinoletni, zgodnie 
z art. 94 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuhczy, 
dia dziecka musi bye ustanowiony opiekun prawny, ktory b^dzie jego 
przedstawicielem ustawowym. Jednoczesnie konieczne jest ustanowienie dIa 
dziecka rodziny zast^pczej, ktora zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast^pczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 332, z pozn. zm.) sprawowana jest w przypadku niemoznosci zapewnienia 
dziecku opieki i wychowania przez rodzicow. W praktyce oznacza to. ze dziecko 
powinno trafic obligatoryjnie do rodziny zast^pczej spelniaj^cej wymagania 
powyzszej ustawy, ktora b^dzie wykonywaia nad dzieckiem bezposredni^ 
pieczy. Pozostawienie dziecka z jego nieletniq matk^ w mfodziezowym osrodku 
wychowawczym byioby sprzeczne z zasadami powyzszej regutacji. Mozliwa jest 
rowniez sytuacja, w ktorej ojciec dziecka jest osob^ petnoletni^ i przysluguje mu 
wtadza rodzicielska, o czym stanowi art. 94 § 1 Kodeksu rodzinnego 
i opiekunczego. Wowczas ojciec dziecka b^dzie mogi wykonywac opiek^ 
i pieczy nad dzieckiem samodzielnie tub z udziatem matoletniej matki. 

W zwi^zku z powyzszym, uwzgl^dniaj^c jednoczesnie uwagi Minlstra 
Sprawiedliwosci oraz Ministra Pracy i Potityki Spotecznej zgtoszone do § 15 
projektowanego rozporz^dzenia, zmodyfikowano powyzszy przepis poprzez 
wskazanie, ze mfodziezowy osrodek wychowawczy wspiera nieletniq matk^ 
w uczestniczeniu w biez^cej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowaniu, chyba 
ze sqd opiekuhczy postanowi inaczej, zgodnie z art. 96 § 2 ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuhczy (Dz. U. z2015r. poz. 583, 
z pozn. zm.). 

Odnoszqc s i^ natomiast do propozycji zobowi^zania miodziezowego osrodka 
wychowawczego do dostarczenia nieletniej matce pomocy prawnej w zakresie 
uregulowania sytuacji urodzonego dziecka, w porozumieniu z nieletni^ i jej 
rodzicami, ktorym przysiuguje wladza rodzicielska nad nieletni^ i jej dzieckiem, 
uprzejmie informuj^, ze uwaga nie zostata uwzgl^dniona. Sytuacja dziecka 
urodzonego przez nieletni^ matk^ regulujq przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny 
iopiekuriczy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zast^pczej. Ponadto, zgodnie z art. 8 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zast^pczej, wsparcie rodzinie przezywaj^cej trudnosci 
wwypelnianiu funkcji opiekuhczo-wychowawczych obowi£(zany jest zapewnic 
wojt. Wsparcie to moze bye prowadzone w formie pracy z rodziny !ub pomocy 
w opiece i wychowaniu dziecka. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 
WW. ustawy, w ramach wsparcia w formie pracy z rodziny jest udzielana 
m. in. pomoc prawna, szczegolnie w zakresie prawa rodzinnego. 

Propozycja wprowadzenia regulacji wskazuj^cej na koniecznosc poddania 
wychowankow, w chwili przyj^cia do miodziezowego osrodka wychowawczego 



i mtodziezowego osrodka socjoterapii, wst^pnemu badaniu wykonanemu przez 
piel^gniark^ lub lekarza, a takze na koniecznosc poddania wychowanka 
w dalszej kolejnosci okresowym badaniom profilaktycznym nie zostaia 
uwzgl^dniona. Wychowankowie ww. osrodkow korzystaj^ z podstawowej opieki 
zdrowotnej na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z pozn. zm.) oraz aktow wykonawczych do tej 
ustawy. Z uwagi na przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oswiaty\ 
w ktorym wskazano, tz do realizacji zadari statutowych szkola publiczna 
powinna zapewnic uczniom mozliwosc korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zrezygnowano z okreslania 
w rozporzcjdzeniu obowi^zku posiadania przez placowki gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. W sktad placowek {mtodziezowego 
osrodka wychowawczego, miodziezowego osrodka socjoterapii i specjalnego 
osrodka szkolno-wychowawczego) wchodzi szkoia, ktora zgodnie z ww. art. 67 
ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oswiaty powinna zapewnic uczniom mozliwosc 
korzystania z takiego gabinetu. 

Natomiast kwestie dostosowania budynkow, w tym budynkow uzyteczno§ci 
publicznej, do potrzeb osob niepetnosprawnych regulujq przepisy 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.). Uregulowanie w przepisach 
rozporz^dzenia zakresu, w jakim infrastruktura w m^odziezowym osrodku 
wychowawczym powinna bye dostosowana do potrzeb os6b 
niepelnosprawnych stanowlbby wykroczenie poza upowaznienie ustawowe 
zawarte w art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oswiaty, a takze stanowibby 
powtorzenie juz obowi^zujc(cych reguiacji w tym zakresie, co jest 
niedopuszczalne z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej. Zatem, 
uwaga dotycz^ca wprowadzenia reguiacji wskazujqcej na potrzeb^ 
dostosowania pomieszczeh mbdziezowego osrodka wychowawczego do 
potrzeb osob niepelnosprawnych poprzez wskazanie, jaki zakres infrastruktury 
winno si? dostosowac, aby zapewnic realizacj? praw osob niepetnosprawnych, 
nie zostata uwzgl^dniona. 

2 
Z upowaznienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Tadeusz Slawecki 

Sekreiarz Stanu 

Ustawa z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz U z 2004 r, Nr 256, poz 2572, z p6±n. zm.). ^ 
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