
 

UZASADNIENIE 

 

Wydanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę 

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

(Dz. U. poz. 1606) wynika z potrzeby zmiany w zakresie funkcjonowania domów wczasów 

dziecięcych, należących do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (rozdział 6 ww. 

rozporządzenia).  

Zmiany dotyczą minimalnej liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów 

dziecięcych oraz dookreślenia, że do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów 

dziecięcych wlicza się zarówno dzień przyjazdu wychowanka, jak i dzień jego wyjazdu. 

Potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności doprecyzowania sposobu liczenia 

liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych w związku ze zgłaszanymi 

wątpliwościami interpretacyjnymi oraz obniżenia dotychczasowej minimalnej liczby dni 

pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych.  

Przyjęto, że 5 dni stanowi najkrótszy czas pobytu, który pozwoli na zorganizowanie 

dziecku nauki w szkole, połączonej z jednoczesnym wspieraniem jego fizycznego 

i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej 

i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych, np. turnusy dla dzieci z otyłością, z wadami 

postawy, z problemami zdrowotnymi, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-edukacyjne. 

Maksymalny czas pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych pozostał niezmieniony 

i wynosi 12 tygodni (§ 70 ust. 2 zdanie pierwsze). 

Dookreślono także, że do liczby dni pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych 

wlicza się zarówno dzień przyjazdu wychowanka, jak i dzień jego wyjazdu (§ 70 ust. 2 zdanie 

drugie). 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie 



Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348.).  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku 

z tym nie podlega notyfikacji. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Jednocześnie odnosząc się do § 12 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) 

należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma 

możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków. 

 


