
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracają się do mnie samorządowcy z prośbą o złożenie interpelacji w kwestii analizy tematu dotyczące-

go potrzeby zmian w przepisach regulujących zasady funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w Polsce. Proszą o zmiany legislacyjne w stosow-

nych przepisach i dokumentach w szczegółowo opisanej dalej sprawie. 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii borykają się ze znacz-

nymi trudnościami związanymi ze zbyt niskim poziomem finansowania kosztów pobytu wychowanków 

w prowadzonych przez nie internatach. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera tylko jedną wagę – P59 – dla wychowanków internatu bez 

względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej (w przypadku uczniów są 2 wagi uwzględniające ich 

niepełnosprawność intelektualną, które pokrywają faktyczne koszty). 

Ze względu na stopień niepełnosprawności liczebność w grupach jest zróżnicowana. W specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym grupy dla wychowanków z niepełnosprawnością lekką mogą liczyć do 16 

osób, grupy życia – do 8 osób, grupy dla wychowanków autystycznych ze sprzężeniami – do 4 osób. W mło-

dzieżowym ośrodku socjoterapii grupy mogą liczyć do 12 osób. 

Ponieważ waga dla wszystkich wychowanków jest taka sama, naliczana subwencja dla grupy wychowan-

ków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest o 50% niższa, a dla gru-

py wychowanków autystycznych ze sprzężeniami – o 75% niższa niż dla grupy wychowanków z niepełno-

sprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

Koszty utrzymania grupy zarówno wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

jak i wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub grupy 

wychowanków autystycznych ze sprzężeniami są porównywalne. 

Kolejne różnice w kosztach funkcjonowania tego typu placówek generowane są przez internaty. Utrzyma-

nie grupy w internacie, tak w SOSW, jak i w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (czego wymaga koniecz-

ność ciągłości prowadzonej socjoterapii) jest wyższe ze względu na pobyt wychowanków przez 7 dni w ty-

godniu. Zgodnie z rozporządzeniem opiekę nocną również muszą pełnić wychowawcy pedagogiczni, co 

znacznie zwiększa koszty. 

W związku z nasileniem się zjawiska wzrostu liczby grup w internacie, których wychowankowie są nie-

pełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, coraz większą liczbą dzieci z auty-

zmem i sprzężeniami oraz jednoczesnym spadkiem liczby grup, których wychowankowie są niepełnosprawni 

intelektualnie w stopniu lekkim, nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania grup. Dlatego też subwencja 

oświatowa naliczana wg jednakowej wagi na wszystkich wychowanków, bez względu na stopień niepełno-

sprawności intelektualnej, powoduje braki budżetowe. 

Oto przykładowe naliczenie subwencji dla poszczególnych grup wychowawczych wg obowiązującego 

rozporządzenia. 

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (16 osób). 

Subwencja: 16 osób x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 622 494,08 zł (rok). 

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym (8 osób). 

Subwencja: 8 osób x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 311 247,04 zł (rok). 

Grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym oraz z autyzmem (4 osoby). 

Subwencja: 4 osoby x 5 985,52 zł (subwencja na 1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 155 623,52 zł (rok). 

Grupa wychowawcza dla wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym (12 osób) – liczba 

godzin pracy wychowawców tygodniowo większa o 56, tj. ok. 2 etaty. 

Subwencja: 12 osób x 5 985,52 zł (subwencja na1 ucznia) x 6,5 (waga P59) = 466 870,56 zł (rok). 

 



Przedstawionych wyliczeń dokonano na przykładzie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, w skład którego wchodzi min. SOSW i MOS. 

Jedynie pełna grupa wychowawcza dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim pokrywa faktycznie ponoszone koszty pracy wychowawców oraz obsługi i administracji. Braki wyni-

kające z różnicy między kosztami faktycznymi a subwencją w pozostałych grupach spowodowane są nalicza-

niem subwencji oświatowej wg jednakowej wagi. 

W wyniku tak dużych rozbieżności między naliczoną subwencją na poszczególne grupy wychowanków 

w internatach a faktycznymi kosztami ich utrzymania pod znakiem zapytania stoi funkcjonowanie i dalszy 

byt SOSW i MOS oraz związane z tym problemy organów prowadzących. Nie trzeba uzasadniać, jak ważną 

rolę odgrywają młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w przysto-

sowaniu niepełnosprawnych intelektualnie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wychowanków do 

życia w społeczeństwie. 

Reasumując: należałoby poruszony problem uwzględnić przy konstruowaniu rozporządzenia MEiN 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST na przyszłe lata. Nieuwzględnienie 

problemu dotyczącego zmiany w sposobie naliczania subwencji na poszczególne grupy w internatach SOSW 

i MOS, które funkcjonują 7 dni w tygodniu, a których koszty utrzymania w rzeczywistości są zbliżone, sta-

wia pod znakiem zapytania funkcjonowanie tych placówek w najbliższej przyszłości. Z kolei przy wyliczaniu 

subwencji oświatowej powinny być brane pod uwagę zróżnicowane wagi uwzględniające stopień niepełno-

sprawności intelektualnej wychowanków internatów SOSW oraz większą liczbę godzin realizacji zajęć 

w MOS, które pokryłyby faktyczne koszty i zmniejszyłyby różnice w naliczanej subwencji na poszczególne 

grupy. 

Ponadto zmiany wymaga również zapis dotyczący subwencji na dziecko naliczanej dla poszczególnych 

placówek według stanu na dzień 30 września. Otóż nabór do szkół specjalnych trwa przez cały rok szkolny, 

a naliczona subwencja nie idzie za dzieckiem, które trafia do SOSW lub MOS po 30 września. Zostaje ona 

bowiem w placówce, w której dziecko rozpoczęło naukę w danym roku szkolnym. Fakt ten również zaniża 

wysokość subwencji, jaką w rzeczywistości mają do dyspozycji SOSW i MOS. 

Interwencji legislacyjnej wymaga również kwestia partycypacji w kosztach kształcenia i wychowywania 

dzieci przez samorządy, które nie prowadzą tego typu placówek na swoim terenie, a dzieci z ich terenu ko-

rzystają z placówek prowadzonych przez inne samorządy. Samorządy, które prowadzą takie placówki, każ-

dego roku zmuszone są z własnego, nierzadko skromnego budżetu uzupełniać zazwyczaj niedoszacowane 

subwencje celowe. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


