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1.  
§6 ust. 1 projektu 
rozporządzenia 

Zbędne powtórzenie treści art. 177 ust. 2 
ustawy. 

   

2.  

§6 ust. 3 projektu 
rozporządzenia 

Przepis nieprecyzyjny, niezgodny z treścią 
ustawy. 

Zgodnie z art. 177 ust. 2 ustawy ośrodki oraz organy prowadzące 
te ośrodki współpracują z ORE za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawności 
postępowania w zakresie kierowania, przenoszenia i zwalniania 
nieletnich z ośrodków. §6 ust. 2 projektu rozporządzenia opisuje 
w tym zakresie zadania ośrodków, natomiast nie jest jasny cel i 
zakres zadania organów prowadzących opisany w §6 ust. 3. 
Związek Powiatów Polskich na etapie prac nad projektem 
ustawy zgłaszał potrzebę doprecyzowania zasad współpracy 
ośrodków i organów prowadzących z ORE i dodano wówczas 
sformułowanie, że zakres współpracy obejmował będzie 
wymianę informacji przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawności 
postępowania w zakresie kierowania nieletnich do 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz przenoszenia i 
zwalniania nieletnich z tych ośrodków. §6 ust. 3 nie dotyczy 
wymiany informacji przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego stąd pojawia się wątpliwość na temat 
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zakresu tej regulacji. Dodatkowo przepis jest nieprecyzyjny, nie 
jest jasne jakie konkretnie dane należałoby analizować.  

3.  

§7 ust. 2 projektu 
rozporządzenia 

Biorąc pod uwagę, że powołanie komisji 
miało przyspieszyć proces kierowania 
nieletnich do MOW, proponowany czas na 
skierowanie – 21 dni – wydaje się zbyt długi.  

   

4.  

§10 zdanie drugie 
projektu 
rozporządzenia 

Przepis nie wypełnia zakresu art. 182 ust. 4 
ustawy.  

Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy kurator oświaty, we współpracy 
z komisją do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego, podejmuje działania związane z 
przenoszeniem nieletnich do innych ośrodków zapewniających 
warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii, 
w tym warunki bezpiecznego pobytu. W myśl tego przepisu w 
sytuacji, gdy wniosek o przeniesienie do innego ośrodka składa 
kurator, wówczas to kurator z komisją powinien odpowiadać za 
przenoszenie nieletniego a nie dyrektor.  

  

 


