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1.

Treść uwagi
(propozycja
zmian)

Uzasadnienie uwagi

Projekt
rozporządzenia nie
wypełnia swą treścią
zakresu delegacji
ustawowe zawartej
w art. 90v ust. 5
ustawy o systemie
oświaty. Jest
skonstruowany
lakonicznie i nie
wyjaśnia
szczegółowych celów
funkcjonowania

Jedną z uwag Związku Powiatów Polskich do
wprowadzonego ustawą z 22 czerwca 2017 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za
życiem” art 90v w ustawie o systemie oświaty był brak
rozporządzenia wykonawczego określającego zadania
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
Pomimo, że projekt rozporządzenia został
przygotowany, to w żaden sposób nie rozwiał on
wątpliwości dotyczących tej kwestii. Ogólnikowość jego
zapisów sprawia, że praktyczne ich zastosowanie będzie
jeżeli nie niemożliwe to bardzo utrudnione i doprowadzi
do licznych wątpliwości. Głównym zarzutem jaki należy
postawić projektowanemu aktowi jest brak określenia

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.

Stanowisko resortu

Odniesienie
do
stanowiska
resortu

„ośrodków” a także
korelacji ich zadań z
obecnie
wykonywanymi
działaniami w
ramach systemu
oświaty. W takim
brzmieniu projekt
oceniamy
negatywnie.

Uwaga
ogólna
2.

Projekt
rozporządzenia jest
zbyt wąsko
konsultowany

szczegółowych zadań wiodących ośrodków,
uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy charakter
działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin.
Oczywiście w §1 próbowano sprostać wytycznym z
delegacji ustawowej ale poziom zapisów, które w
głównej mierze powielają treść zadań ośrodków
wymienionych w art. 90v ust. 4 z lekkim ich
rozbudowaniem nie spełnia warunku szczegółowego
opisu zadań a ponadto wprowadza wątpliwości jak te
zadania mają być realizowane. Więcej informacji na ten
temat znajdujemy w uzasadnieniu jednak ta część
projektu nie ma charakteru wiążącego więc wszelkie
doszczegółowienia wymienionych zadań powinny
znaleźć odzwierciedlenie w treści samego projektu.
Ponadto w projekcie nie wskazano jaka będzie korelacja
zadań wynikających z organizacji wczesnego
wspomagania rozwoju w oparciu o projektowany akt
prawny a w oparciu o rozporządzenie w sprawie
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wydane na
podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy Prawo
oświatowe, którego projekt przekazano już do
konsultacji i planowana data jego wejścia w życie to 1
września 2017 r. (obecnie obowiązuje jeszcze
rozporządzenie z 11 października 2013 r.) ponieważ
rozbieżność pojawia się chociażby w zakresie określenia
tygodniowego wymiaru godzin wsparcia (obecnie a
także w projekcie rozporządzenia w sprawie wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci od 4 do 8 godzin, w
omawianym projekcie 5 godzin).
Ponieważ tematyka projektu dotyczy nie tylko systemu
oświaty ale także pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
akt ten powinien zostać skierowany do opiniowania
także w ramach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej.
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