
 
Druk nr 393-A

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
        VI Kadencja 

 
 

 
DODATKOWE SRAWOZDANIE 

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY 
 

   - o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 248), 
   - o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 246), 
   - o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty (druk nr 128), 
   -  o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty (druk nr 247). 
 
   

Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2008r. - zgodnie z art. 47 ust.1  
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 393 do 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w 
drugim czytaniu. 

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu              

w dniu 11 czerwca 2008r. 
 

wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki :  
 

1) w art. 1 zmianie 1 nadać brzmienie: 
„1) w art. 2: 



a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi i oddziałami 

realizującymi program IBO oraz przedszkola specjalne;”, 
b) w pkt 2 lit. a-c otrzymują brzmienie: 

„a) podstawowe, w tym: z oddziałami realizującymi program IBO, 
integracyjnymi i sportowymi oraz specjalne, integracyjne, sportowe i 
mistrzostwa sportowego, 

b) gimnazja, w tym: z oddziałami realizującymi program IBO, 
integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do 
pracy oraz specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

c) ponadgimnazjalne, w tym: z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i 
sportowymi, a w przypadku liceów ogólnokształcących także z oddziałami 
realizującymi program IBO, oraz specjalne, integracyjne, sportowe, 
mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,”, 

- odrzucić 
Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. c, pkt 8 i pkt 11 należy głosować 
łącznie. 

 
c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) ośrodki wsparcia wychowawczego dla uczniów gimnazjów 
sprawiających szczególne trudności wychowawcze oraz wymagających 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wzmożonych oddziaływań 
wychowawczych;”;”; 

- odrzucić  
Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1 lit. c, pkt 4 lit. b, pkt 12, pkt 14, pkt 17, pkt 18 i pkt 

19 należy głosować łącznie. 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

 
2) w art. 1 zmianie 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 3: 
a) po pkt 2d dodaje się pkt 2e-2g: 

„2e) szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach, dla których właściwym jest minister 
właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 
minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

2f) szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których właściwym 
jest minister właściwy do spraw środowiska; 

2g) szkole morskiej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 
kształcącą wyłącznie w zawodach dla żeglugi morskiej, dla których 
właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki 

wymienione w art. 2 pkt 3a umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 
wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych wyłącznie w 
zawodach, dla których właściwym jest minister właściwy do spraw 
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rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy 
do spraw rynków rolnych;”, 

- odrzucić 
c) po pkt 11d dodaje się pkt 11e i 11f w brzmieniu: 

„11e) programie IBO - należy przez to rozumieć program nauczania lub 
wychowania, określony przez International Baccalaureate Organization w 
Genewie, realizowany w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach ogólnokształcących; 

11f) dyplomie IB - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez 
International Baccalaureate Organization w Genewie absolwentowi liceum 
ogólnokształcącego, potwierdzający zdanie egzaminów przeprowadzonych 
w ramach matury międzynarodowej organizowanej w ramach programu 
IBO;”, 

- odrzucić 
d) uchyla się pkt 12;”;”; 

- odrzucić  
Uwaga: poprawki zawarte w pkt 2 lit. d i pkt 20 należy głosować łącznie. Poprawki nie 

zawierają wynikających z nich konsekwencji dla tekstu projektu ustawy. 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 
3) w art. 1 w zmianie 3 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w ust. 3d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze, w tym z oddziałami 

integracyjnymi oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym.”;”; 

- odrzucić 
Uwaga: poprawka nie zawiera wynikających z niej konsekwencji dla tekstu projektu 

ustawy. 
- poseł S.Żelichowski w imieniu KP PSL 
 
4) w art. 1 w zmianie 3:  

a) dodać lit. ... w brzmieniu: 
„....) w ust. 3b w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) publiczne szkoły dla dzieci pracowników instytucji Unii Europejskiej 
mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

- odrzucić 
Uwaga: Poprawka nie zawiera wynikających z niej konsekwencji dla tekstu projektu 

ustawy. 
 
b) dodać lit. ... w brzmieniu: 

„...) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Zakładanie i prowadzenie publicznych ośrodków wsparcia 

wychowawczego, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia 
nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz wymienionych w ust. 5a szkół 
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i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do 
zadań własnych samorządu województwa.”;”; 

- odrzucić  
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

 
5) w art. 1 zmianie 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 5c pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 

ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt 
(burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa; 

3) art. 31 ust. 1 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 
3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 67a ust. 3, 5 i 6, art. 71b ust. 2b oraz art. 77 
ust. 6 - wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, 
marszałek województwa.”;”; 

- przyjąć  
Uwaga: Poprawki zawarte w pkt 5, pkt 6, pkt 9 i pkt 15 należy głosować łącznie. 
- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 
 
6) w art. 1 po zmianie 4 dodać zmianę ... w brzmieniu: 

„...) dodaje się art. 5e w brzmieniu: 
„Art. 5e. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa 

w art. 82 ust. 1 i 3-5, oraz zadania i kompetencje organu jednostki 
samorządu terytorialnego, o których mowa  w art. 85 ust. 3 - wykonuje 
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek 
województwa.”;”; 

- przyjąć  
- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 

 
7) w art. 1 po zmianie 4 dodać zmianę ... w brzmieniu: 

„...) w art. 9 w ust. 1 w pkt 3: 
a) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia absolwentom 
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego te kwalifikacje, a także uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany po trzecim roku nauki,”, 

b) lit. f otrzymuje brzmienie: 
„f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w 

lit. a, których ukończenie umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu 
potwierdzającego te kwalifikacje, a także uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany po drugim roku nauki,”;”; 

- odrzucić 
Uwaga: Poprawki nie zawierają wynikających z nich konsekwencji dla tekstu projektu 

ustawy.  
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- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 
8) w art. 1 po zmianie 4 dodać zmianę ... w brzmieniu: 

„...) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły podstawowe, gimnazja i 

licea ogólnokształcące publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych, za zgodą organu prowadzącego i po powiadomieniu kuratora 
oświaty, mogą przystępować do realizacji w niektórych oddziałach 
programu IBO. 

2. W oddziałach liceów ogólnokształcących realizujących program IBO 
stosuje się plany i programy nauczania określone dla tych oddziałów przez 
International Baccalaureate Organization w Genewie. 

3. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczący w programie 
IBO, przystępują odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Uczniowie liceów ogólnokształcących uczestniczący w programie IBO 
mogą przystąpić do egzaminów przeprowadzanych w ramach programu 
matury międzynarodowej, których zdanie umożliwia uzyskanie dyplomu 
IB. Dyplom IB jest równorzędny ze świadectwem dojrzałości, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b. 

5. Uczniowie uczestniczą w programie IBO na zasadzie dobrowolności. 
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do oddziałów szkoły realizujących 
program IBO określa statut szkoły. Dyrektor szkoły informuje kandydatów 
do tych oddziałów i ich rodziców o zasadach uczestniczenia w tym 
programie. 

6. Liceum ogólnokształcące zapewnia uczniom uczestniczącym w programie 
IBO możliwość przejścia na każdym etapie kształcenia do kształcenia 
realizowanego w oparciu o programy nauczania, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 4 lit. a.”;”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

  
9) w art. 1 po zmianie 10 dodać zmianę ... w brzmieniu: 

„...) w art. 17 w ust. 3a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna 

do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w 
umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i 
rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i 
opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi  prawni.”;”; 

- przyjąć  

- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 
 

10) w art. 1 w zmianie 11 w art. 20 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%: 
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1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, 
szkole ponadgimnazjalnej lub placówce; 

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub 
w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 – 
4.”;”; 

- przyjąć  
- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 
 

11) w art. 1 po zmianie 14 dodać zmianę ... w brzmieniu: 
„...) w art. 33 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku nadzoru pedagogicznego nad oddziałami liceów 
ogólnokształcących realizującymi program IBO nie stosuje się przepisów ust. 2 
pkt 1-3 - w zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów, oraz ust. 3 pkt 5.”;”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

 

12) w art. 1 po zmianie 26 dodać zmianę ... w brzmieniu: 
„...) po art. 70b dodaje się art. 70c-70g w brzmieniu: 

„Art. 70c. 1. Uczniowie gimnazjów podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy 
sprawiają szczególne trudności wychowawcze oraz wymagają pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i wzmożonych oddziaływań 
wychowawczych, mogą być skierowani do ośrodka wsparcia 
wychowawczego.  

2. Ośrodek wsparcia wychowawczego umożliwia wychowankom 
kontynuowanie nauki w gimnazjum w warunkach zapewniających: 

1) redukowanie lub korygowanie niewłaściwych zachowań i postaw; 
2) specjalistyczną terapię zaburzeń zachowania, stymulowanie 

optymalnego rozwoju psychicznego, społecznego oraz moralnego; 
3) przygotowanie wychowanka do prawidłowego funkcjonowania w 

środowisku społecznym. 
3. Ośrodek wsparcia wychowawczego zapewnia wychowankom opiekę 

całodobową w ciągu całego roku. Liczba wychowanków w ośrodku nie 
może przekraczać 100. 

4. Tworzy się odrębne ośrodki wsparcia wychowawczego dla dziewcząt i 
chłopców. 

5. W ośrodku wsparcia wychowawczego zatrudnia się: 
1) nauczycieli posiadających co najmniej stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego oraz kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

2) pracowników niebędących nauczycielami. 
Art. 70d. 1. Uczeń gimnazjum może być skierowany do ośrodka wsparcia 

wychowawczego przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady 
pedagogicznej, po uzyskaniu orzeczenia zespołu orzekającego 
działającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
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potrzebie wychowania specjalnego ucznia w ośrodku wsparcia 
wychowawczego. 

2. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 
1, powinno zawierać szczegółową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną 
oraz zalecenia do prowadzenia pracy wychowawczej i korekcyjnej w 
ośrodku wsparcia wychowawczego, a także określać zalecany okres pobytu 
ucznia w ośrodku. 

3. Skierowanie ucznia do ośrodka wsparcia wychowawczego w trybie 
określonym w ust. 1 wymaga zgody rodziców ucznia. 

4. W przypadku braku zgody rodziców na skierowanie ucznia do ośrodka 
wsparcia wychowawczego dyrektor gimnazjum występuje z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o umieszczenie ucznia w ośrodku wsparcia 
wychowawczego. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor gimnazjum jest 
obowiązany dołączyć uchwałę rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 
1, oraz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
wychowania specjalnego ucznia w ośrodku wsparcia wychowawczego - o 
ile zostało wydane. 

6. Orzekanie przez sąd rodzinny w sprawie umieszczenia ucznia w ośrodku 
wsparcia wychowawczego następuje w trybie określonym w przepisach o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 

7. Marszałek województwa zapewnia umieszczenie w ośrodku wsparcia 
wychowawczego ucznia skierowanego do tego ośrodka w trybie, o którym 
mowa w ust. 1, lub wobec którego sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w 
ośrodku. 

Art. 70e. 1. Okres pobytu ucznia w ośrodku wsparcia wychowawczego nie może być 
krótszy niż dwa miesiące i dłuższy niż dwanaście miesięcy. 

2. W trakcie pobytu wychowanka w ośrodku wsparcia wychowawczego 
dokonuje się systematycznej oceny efektów oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych i osiągnięć wychowanka. 

3. W przypadku pozytywnych ocen efektów oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych i osiągnięć wychowanka, dyrektor ośrodka wsparcia 
wychowawczego może wystąpić z wnioskiem odpowiednio do dyrektora 
gimnazjum lub sądu rodzinnego o skrócenie okresu pobytu wychowanka 
w ośrodku. 

4. W przypadku negatywnych ocen efektów oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych i osiągnięć wychowanka, dyrektor ośrodka wsparcia 
wychowawczego występuje z wnioskiem odpowiednio do dyrektora 
gimnazjum lub sądu rodzinnego o przedłużenie okresu pobytu 
wychowanka w ośrodku, z uwzględnieniem ust. 1. Przepisy art. 70d ust. 3 i 
4 stosuje się odpowiednio.  

5. W przypadku negatywnych ocen efektów oddziaływań wychowawczo-
resocjalizacyjnych i osiągnięć wychowanka oraz negatywnej prognozy co 
do możliwych do osiągnięcia w ośrodku wsparcia wychowawczego 
rezultatów podejmowanych działań wychowawczych, dyrektor ośrodka 
może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o umieszczenie 
wychowanka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, w trybie określonym w przepisach o 
postępowaniu w sprawach nieletnich. 
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Art. 70f. 1. Odpłatność za pobyt wychowanka w ośrodku wsparcia wychowawczego 
ponoszą rodzice wychowanka. 

2. Wysokość odpłatności ustala marszałek województwa, z tym że 
odpłatność nie może przekroczyć kosztów surowca przeznaczonego na 
wyżywienie wychowanka w ośrodku wsparcia wychowawczego. 

3. Marszałek województwa może zwolnić rodziców wychowanka z całości 
lub z części odpłatności za jego pobyt w ośrodku wsparcia 
wychowawczego, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej 
rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

Art. 70g. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zadania, organizację i warunki działania 
ośrodków wsparcia wychowawczego oraz warunki pobytu wychowanków 
w tych ośrodkach, a także tryb dokonywania oceny efektów oddziaływań 
wychowawczo-resocjalizacyjnych i osiągnięć wychowanka, zakres i tryb 
współdziałania ośrodków wsparcia wychowawczego z rodzicami 
wychowanków oraz tryb wnoszenia opłat za pobyt wychowanka w 
ośrodku wsparcia wychowawczego.  

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać: 
1) zapewnienie wychowankom różnorodnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz 
wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) organizację oddziałów klasowych i grup wychowawczych w ośrodku 
oraz liczbę wychowanków w tych oddziałach lub grupach, 
zapewniającą warunki osiągania odpowiednich efektów kształcenia 
lub wychowania; 

3) sprawowanie opieki nad grupą wychowawczą przez co najmniej 
dwóch wychowawców oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w 
oddziałach klasowych z udziałem psychologa lub pedagoga albo 
drugiego nauczyciela; 

4) warunki wspierania ośrodków wsparcia wychowawczego przez 
wolontariuszy; 

5) udzielanie pomocy rodzicom wychowanków w zakresie doskonalenia 
ich umiejętności wychowawczych.”;”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

 

13) w art. 1 po zmianie 30 dodać zmianę ... w brzmieniu: 
„...) w art. 83a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, 
oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, 
nie jest działalnością gospodarczą.”;”; 

- przyjąć  
- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 

 
14) w art. 1 po zmianie 30 dodać zmianę .... w brzmieniu: 

„...) w art. 84 dodaje ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Do uczniów niepublicznych gimnazjów oraz do niepublicznych ośrodków 
wsparcia wychowawczego stosuje się przepisy art. 70c-70f oraz przepisy 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70g, z tym że zadania marszałka 
województwa, o których mowa w art. 70f ust. 2 i 3, wykonuje organ prowadzący 
ośrodek.”;”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 

15) w art. 1 zmianie 35 nadać brzmienie: 
„35) art. 90m otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90m. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt 
(burmistrz, prezydent miasta).”;”; 

- przyjąć  
- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 
 

16) w art. 2 zmianie 4 nadać brzmienie: 
„4) w art. 10 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W celu potwierdzenia spełniania przez nauczyciela warunku, o którym mowa w 
ust. 5 pkt 4, dyrektor szkoły, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, 
jest obowiązany uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o tym 
nauczycielu.”;”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 

17) w art. 2 w zmianie 5 dodać lit. ... w brzmienie: 
...) w ust. 3 w tabeli lp.6 otrzymuje brzmienie: 

 
6 Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem 

wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów 
środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, 
wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowawcy 
ośrodków wsparcia wychowawczego 

26 

.”;”; 
- odrzucić 

- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 

18) art. 3 nadać brzmienie: 
„Art. 3. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 
1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 

r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 220, poz.1600.  
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„Art. 2. Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w wypadkach, gdy nieletni 
wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego, z 
zastrzeżeniem art. 6a i 40a.”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 
„Art. 6a. § 1. Sąd rodzinny, na wniosek dyrektora gimnazjum, może orzec 

umieszczenie nieletniego, będącego uczniem gimnazjum, w ośrodku 
wsparcia wychowawczego w przypadku braku zgody rodziców nieletniego 
na skierowanie go do tego ośrodka przez dyrektora gimnazjum. 

§ 2. Do postępowania w sprawie umieszczenia nieletniego, będącego uczniem 
gimnazjum, w ośrodku wsparcia wychowawczego stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy dotyczące orzekania o zastosowaniu środka 
wychowawczego i wykonaniu tego środka. 

§ 3. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, stroną postępowania jest także 
dyrektor gimnazjum, który złożył wniosek o umieszczenie nieletniego w 
ośrodku wsparcia wychowawczego. 

§ 4. Sąd orzeka w sprawie umieszczenia nieletniego w ośrodku wsparcia 
wychowawczego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku dyrektora gimnazjum, o którym mowa w § 1.”; 

3) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: 
„Art. 40a. Przepisy art. 40 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku zatrzymania 

nieletniego naruszającego zakaz przebywania osób nieletnich w miejscach 
publicznych w porze nocnej bez opieki osoby dorosłej, wprowadzony na 
podstawie art. 40a ustawy o samorządzie gminnym.”; 

4) po art. 63 dodaje się art. 63b w brzmieniu: 
„Art. 63b. Do rozpoznawania środka odwoławczego od orzeczenia w sprawie 

umieszczenia nieletniego w ośrodku wsparcia wychowawczego stosuje się 
odpowiednio art. 6a § 4.”; 

5) tytuł rozdziału 4 w dziale IV otrzymuje brzmienie: 
„Rozdział 4 

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w 
zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku wsparcia wychowawczego”; 

6) w art. 95a w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) samowolnemu opuszczeniu przez małoletniego zakładu poprawczego, schroniska dla 

nieletnich, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 
socjoterapii, ośrodka wsparcia wychowawczego, a także”; 

7) w art. 95c § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób 

użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w 
zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i ośrodkach wsparcia 
wychowawczego oraz sposób kontroli nad decyzjami o zastosowaniu tych środków, 
uwzględniając w szczególności cel stosowania środków, formy, w jakich mogą być 
one stosowane, związaną z ich stosowaniem potrzebę doboru właściwych metod 
oddziaływania wychowawczego na nieletniego, sposób prowadzenia dokumentacji 
związanej z zastosowaniem środków, szczegółowy sposób sprawowania opieki nad 
stanem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano 
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środek, mając na uwadze konieczność poszanowania praw i godności nieletniego 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa zakładów, schronisk i placówek.”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
 

19) po art. 3 dodać art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... 1. W terminie do dnia 1 stycznia 2009 r. samorząd województwa utworzy co 

najmniej jeden ośrodek wsparcia wychowawczego na terenie 
województwa. 

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. samorząd województwa otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia ośrodków 
wsparcia wychowawczego, oraz na dotowanie ośrodków wsparcia 
wychowawczego prowadzonych przez osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. 

3. W roku 2008 dotacja celowa obejmuje również dofinansowanie kosztów 
założenia przez samorząd województwa ośrodka wsparcia 
wychowawczego, w szczególności dofinansowanie kosztów adaptacji 
obiektów i ich doposażenia, w wysokości określonej odrębnymi 
przepisami. 

4. Do czasu utworzenia przez samorząd województwa publicznego ośrodka 
wsparcia wychowawczego, dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3d i art. 
90 ust. 3d, samorząd województwa udziela w kwocie nie niższej niż kwota 
przewidziana na wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego 
w części oświatowej subwencji ogólnej. Przepis art. 10 stosuje się 
odpowiednio.”; 

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 

 
20) po art. 3 dodać art. .... w brzmieniu: 

„Art. ... 1. Na rok szkolny 2009/2010 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy 
pierwszej liceum profilowanego. 

2. Z dniem 1 września 2008 r. likwiduje się klasę pierwszą a w następnych 
latach kolejne klasy liceum profilowanego. 

3. Uczniowie będący w dniu wejścia w życie ustawy uczniami liceów 
profilowanych kończą te szkoły na zasadach obowiązujących przed dniem 
wejścia w życie ustawy. 

4. Uczniowie liceum profilowanego, którzy nie ukończą klasy ulegającej 
likwidacji i nie uzyskają tym samym promocji do klasy programowo 
wyższej, mogą jednorazowo powtórzyć tę klasę i kontynuować naukę w 
oddziale zbiorczym dla uczniów niepromowanych.”;  

- odrzucić 
- poseł S.Kłosowski wraz z grupą posłów 
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21) art. 7 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) art. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 23 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 

września 2009 r.”; 
- przyjąć 

- poseł G.Dolniak w imieniu KP PO 
 

 
 

Warszawa, dnia  11 czerwca  2008 r. 
 
 
 

                       Sprawozdawca 
 
 
                 /-/Domicela Kopaczewska 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

                      /-/Andrzej Smirnow 
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