
UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie 

tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości 

bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2143) wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. 

o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), która umożliwiła funkcjonowanie 

od dnia 1 września 2022 r. nowej placówki – okręgowego ośrodka wychowawczego, w której 

zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Minister 

Sprawiedliwości może prowadzić i zakładać szkoły.

Należy wskazać, że od dnia 1 września 2022 r. funkcjonuje 10 nowych okręgowych ośrodków 

wychowawczych powstałych na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 

sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 

w okręgowe ośrodki wychowawcze (Dz. Urz. MS poz. 167). 

W szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych – podobnie jak w innych szkołach 

prowadzonych zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

przez Ministra Sprawiedliwości, tj. w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich – działalność rad rodziców nie jest możliwa ze względu na organizację tej placówki 

oraz brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia reprezentacji rodziców w jej 

działalności. 

W związku z powyższym katalog rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, należy 

uzupełnić o szkoły w okręgowych ośrodkach wychowawczych. Przewidziana w projekcie 

rozporządzenia zmiana przepisu § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców, ma więc charakter dostosowujący.
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Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Wejście w życie rozporządzenia w terminie niezapewniającym czternastodniowej vacatio 

legis jest podyktowane koniecznością pilnego dostosowania zmienianego rozporządzenia do 

stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 września 2022 r. w związku z wejściem w życie 

rozwiązań ustawowych dotyczących okręgowych ośrodków wychowawczych, a ponadto ma 

na celu umożliwienie organizacji i funkcjonowania szkołom w okręgowych ośrodkach 

wychowawczych w systemie oświaty na takich samych warunkach jak szkołom w innych 

tego typu jednostkach (zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich) pozostających 

we właściwości Ministra Sprawiedliwości. W związku z powyższym zaproponowany termin 

wejścia w życie rozporządzenia jest uzasadniony ważnym interesem publicznym i nie narusza 

zasad demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

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

dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).

Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do 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 projekt rozporządzenia uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie 

ma możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.


