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1.  

OSR, 4. Podmioty na 
które oddziałuje 
projekt 

Prośba o wskazanie jaka jest aktualnie liczba 
funkcjonujących domów wczasów dziecięcych (w 
rozbiciu na publiczne i niepubliczne), gdyż 
prezentowane dane dotyczą początku roku 
szkolnego 2021/2022 i są już nieaktualne. 

Z pozyskiwanych przez Biuro ZPP informacji wynika, że na 
skutek wprowadzonych przez MEiN zmian w zasadach 
funkcjonowania domów wczasów dziecięcych (proces 
legislacyjny w 2020, rozporządzenia podpisano w maju 
2021 r. z terminem wejścia w życie od 1 stycznia 2022 r.) 
spora ich liczba uległa likwidacji lub przekształceniu.  

  

2.  

Uwaga ogólna Przedmiotowe projekty są najlepszym dowodem na 
to, że strona rządowa powinna słuchać uwag 
zgłaszanych przez stronę samorządową w ramach 
opiniowania projektów aktów prawnych.  

Uwaga dotycząca minimalnej liczby dni pobytu 
wychowanków w DWD była zgłaszana przez ZPP na etapie 
procedowania projektów dotyczących zmian w zasadach 
funkcjonowania DWD w roku 2020. W większości głosów 
podnoszono wówczas, że dla organizacji pracy i zajęć w 
DWD pobyty minimum 5-dniowe będą najbardziej 
optymalne. Resort nawet nie wziął tych głosów pod 
uwagę i jedynie zaproponował skrócenie minimalnej 
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pierwotnie proponowanej długości pobytu z 8 do 6 dni. 
Przy czym z zasad liczenia terminów wynikało, że de facto 
subwencjonowane miałyby być tylko pobyty faktycznie 
trwające 7 dni. M.in. ta zmiana doprowadziła do 
likwidacji lub przekształcania domów wczasów 
dziecięcych ze względu na brak zainteresowania rodziców 
ofertą DWD.  

3.  

Uwaga ogólna Prosimy o wyjaśnienie jak będzie naliczana 
subwencja oświatowa dla DWD na rok 2023, jeżeli 
podstawą naliczenia będą dane za 2022 r., skoro 
przedmiotowe projekty mają wejść w życie od 1 
września 2022 r.  

   

 


