
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 marca 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

W związku z sytuacją wojenną na terytorium Ukrainy Rzeczpospolita Polska zaangażowała się w pomoc 

humanitarną dla olbrzymiej rzeszy uchodźców, w głównej mierze kobiet i dzieci oraz osób po 60. roku życia. 

Bazy lokalowo-logistyczne zostają zagospodarowane i wypełnione przez uciekinierów wojennych. Pojawiają 

się jednak symptomy braków lokalowych. 

Tymczasem potencjał Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nie jest wykorzystany. Dom wczasowy „Re-

laks” w Wiśle jest w stanie zapewnić miejsce pobytu dla 150 osób, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dą-

browie Górniczej – kolejne 50 miejsc. Proszę o uruchomienie potencjału tej jednostki budżetowej, która po-

winna nieść pomoc doraźną tu i teraz, bez zbędnej zwłoki. 

Pomoc doraźna będzie bezzasadna, gdy nie podejmiemy pracy nad pomocą systemową. Ochotnicze Hufce 

Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra rodziny i polityki społecznej, a do jej 

głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekono-

miczną młodzieży; podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub 

przekwalifikowania; wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie 

pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. 

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szcze-

gólnie młodzieży, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia 

z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych. 

Instytucja OHP jest wręcz przeznaczona na potrzeby adaptacji i rozwoju młodzieży, która znalazła się na 

terytorium Polski. To gotowe rozwiązanie wsparcia i pomocy dla młodzieży w wieku 15–17 lat, mającej pro-

blemy z ukończeniem szkoły i potrzebującej zdobycia kwalifikacji zawodowych, oraz osób w wieku 18–25 

lat, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować. Ministerstwo właściwe do spraw rodziny i polity-

ki społecznej powinno rozszerzyć działalność o uciekinierów wojennych z Ukrainy, ponieważ nie jesteśmy 

w stanie określić, kiedy i czy nastąpią warunki do powrotu uchodźców wojennych na terytorium Ukrainy. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 
 


