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W związku z pozytywnym odniesieniem się do problemu dot. Ochotniczych Hufców Pracy (dalej jako 

OHP), zasygnalizowanego w interpelacji nr 6145 z dnia 6 października 2016 r., pragnę ponownie 

zwrócić się z zapytaniem, czy Szanowna Pani Minister rozważa podjęcie działań odnośnie 

do rozszerzenia systemu oświaty o jednostki OHP. 

Należy zwrócić uwagę, że powyższy zabieg jest o tyle zasadny, iż OHP, oprócz swoich zadań 

ustawowych i statutowych, polegających na aktywizacji zawodowej młodzieży niedostosowanej, 

wykonuje rolę innych podmiotów odpowiedzialnych za pracę z młodzieżą wymagającą szczególnych 

oddziaływań i wsparcia. Mianowicie chodzi m.in. o Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz 

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. Do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) trafiają 

dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez starostę właściwego dla miejsca 

zamieszkania rodziców bądź opiekunów prawnych. Oba typy wyżej wymienionych placówek różni 

głównie podstawa umieszczenia wychowanka w ośrodku. W wypadku MOW jest to postanowienie 

sądu rodzinnego, natomiast w wypadku MOS (podobnie jak to ma miejsce w OHP) - wniosek 

rodziców, opiekunów prawnych. Subwencja oświatowa na podopiecznego MOW wynosi ok. 60 tys. zł 

rocznie, natomiast w MOS ok. 35 tys. zł. Tymczasem koszt pobytu jednej osoby w OHP w warunkach 

stacjonarnych wynosi ok. 14 tys. zł, natomiast w formie niestacjonarnej jedynie ok. 1300 zł rocznie. 

Ujawnia się zatem wyraźna dysproporcja w dystrybucji środków finansowych, jakie przeznaczone 

są na analogiczną działalność innych podmiotów, zajmujących się pracą z trudną młodzieżą. Ponadto 

pragnę zwrócić uwagę, że w praktyce, często uczestnicy OHP posiadają orzeczenie sądowe 

o umieszczeniu w MOW, jednakże tam nie trafiają. Wielokrotnie podopieczni MOW byli wykreślani 

z listy wychowanków placówki i trafiali pod opiekę OHP. 

Głównym powodem powyższych dysproporcji jest fakt, że OHP nie ma uprawnień organu 

prowadzącego kształcenie w różnych typach szkół, a co za tym idzie nie może korzystać z subwencji 

oświatowej. W związku z powyższym, wychowanek OHP nie może zostać objęty kompleksowym 

oddziaływaniem ze strony jednej instytucji, która tak jak w przypadku MOW i MOS prowadzi własną 

szkołę (kształcenie ogólne i zawodowe), działalność opiekuńczo-wychowawczą i kulturalno-

oświatową. Podkreślenia wymaga fakt, iż możliwość prowadzenia szkół przez OHP może przynieść 

następujące korzyści: 

 ograniczenie kosztów dla budżetu państwa z tytułu finansowania działalności placówek 

zajmujących się wychowaniem, kształceniem i resocjalizacją młodzieży niedostosowanej lub 



zagrożonej niedostosowaniem społecznym. OHP już obecnie jest w stanie zapewnić 

skuteczną pracę z podopiecznymi, z nakładem znacznie mniejszych środków finansowych; 

 możliwe jest przejęcie kompetencji MOW i MOS w nieco dłuższej perspektywie polskiego 

systemu edukacji, co przyniosłoby ujednolicenie prawa i znaczne obniżenie kosztów 

działalności szczególnie w zakresie administracyjnym – OHP na terenie działania terenowych 

jednostek organizacyjnych ponosi minimalne koszty administracyjne, gdyż np. sprawy 

księgowe, kadrowe i logistyczne rozliczane są z poziomu komendy wojewódzkiej; 

 znaczne rozszerzenie wsparcia dla młodzieży oraz podniesienie efektywności procesu 

kształcenia, wychowania i edukacji. OHP jest w stanie zapewnić m.in. wyspecjalizowaną 

kadrę doradców zawodowych, wychowawców, instruktorów przygotowania zawodowego 

oraz szeroki dostęp do podnoszenia kwalifikacji młodych osób za pośrednictwem programów 

unijnych (których OHP jest jednym z głównych beneficjentów m.in. w ramach programu 

„Gwarancji dla Młodzieży”); 

 OHP, oprócz warsztatów szkoleniowych, posiada szeroką bazę pracodawców, gdzie młodzież 

odbywa przygotowanie zawodowe (zajmuje się również refundowaniem kosztów ich 

kształcenia). Należy podkreślić, iż nauka zawodu bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy 

jest dużo efektywniejsza od praktyki tylko i wyłącznie w warsztacie szkolnym. Ponadto praca 

świadczona przez ucznia u potencjalnego pracodawcy, stanowi dodatkową motywację dla 

młodego pracownika, który może otrzymywać wynagrodzenie za pracę, a także ma szansę na 

znalezienie stałego zatrudnienia w zakładzie pracy, którego specyfikę poznaje w czasie 

przygotowania zawodowego; 

 ujednolicenie systemu oświaty w zakresie organizowania działalności dla młodzieży 

wymagającej szczególnych oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, co usprawni 

obecny, niewydolny system (kierowanie do MOW przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie orzeczenia sądu jest obecnie często nieskuteczne, a sama procedura trwa 

bardzo długo). 

Na marginesie pragnę wskazać, iż obecna działalność OHP znakomicie wpisuje się w priorytety rządu 

dotyczące wychowania i resocjalizacji przez pracę (m.in. reforma wymiaru sprawiedliwości - 

więziennictwo). W obecnych formach działalności wychowawczo-resocjalizacyjnej w warunkach 

stacjonarnych, tylko uczestnicy OHP mają status pracownika młodocianego, co pozwala na sprawne 

zrealizowanie priorytetów zatrudnienia i zapewnienie w przyszłości stałego i legalnego źródła 

utrzymania podopiecznemu OHP. Działalność OHP jest skierowana nie tylko do aktualnego 

uczestnika, ale także absolwenta. Natomiast działalność MOW, MOS czy szkół, głównie ogranicza się 

do pracy z wychowankiem będącym w trakcie nauki w tych placówkach. 

W związku z powyższym pragnę zaproponować nadanie OHP uprawnień do prowadzenia publicznych 

szkół zajmujących się kształceniem ogólnym i zawodowym młodzieży w wieku 15-18 lat, mającej 

orzeczenie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie kształcenia w strukturach OHP, bądź 

skierowanie przez sąd rodzinny i nieletnich ze względu na demoralizację. Proponowana zmiana może 

znaleźć swoją podstawę w postaci odpowiedniego przepisu zawartego w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji OHP z dnia 22 lipca 2011 r. 

(Dz.U. Nr 155, poz. 920). Wprowadzenie OHP do systemu oświaty pozwoliłoby na zwolnienie OHP 

z podatku od nieruchomości jako jednostki systemu oświaty. Pragnę zaznaczyć, iż jako resort 

niewłaściwy do rozpatrzenia niniejszej sprawy, uznał się Minister Edukacji Narodowej, co zostało 

zasygnalizowane w odpowiedzi na interpelację nr 7851. 



Powyższe umożliwi OHP korzystanie z subwencji oświatowych na ustawowo określonych zasadach 

oraz pozwoli skorzystać ze zwolnienia placówek OHP od pobierania podatku od nieruchomości, jako 

jednostki systemu oświaty. Przedstawione rozwiązanie niesie za sobą dużą doniosłość społeczną 

w zakresie kształcenia i wychowywania młodzieży – będącej kapitałem całego narodu. 


