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Kraków, dnia 9 kwietnia 2019r. 

Jagna Marczułajtis-Walczak 

Poseł na Sejm RP  

Szanowna Pani 

Anna Zalewska 

Minister Edukacji Narodowej 

 

Interpelacja 

w sprawie zajęć prowadzonych w ośrodkach koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych OKRO  w 

ramach Programu „Za życiem”.  

 

Szanowna Pani Minister, 

W związku z pismami jakie wpływają do mojego biura poselskiego, pragnę zwrócić uwagę na 

problem z zajęciami prowadzonymi w ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym w 

ramach programu „Za życiem” na terenie miasta Krakowa. Pod koniec marca 2019r. rodzice dzieci 

korzystających z zajęć terapeutycznych w ramach OKRO zostali poinformowani, że od 1 kwietnia br. 

nastąpiła konieczność dokonania zmian w formach i liczbie prowadzonych zajęć terapeutycznych ze 

względu na ograniczone środki finansowe ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Jak wiadomo kwestię obowiązków OKRO reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczych. Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy m.in. (..) 

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – 
w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, 
pedagogów, logopedów i innych specjalistów.  

Jak wynika z informacji od rodziców dzieci korzystających z zajęć specjalistycznych w OKRO mają oni 
decyzję wydaną na 12 miesięcy w wymierzę 20 godzin miesięcznie. Ale po ostatnim komunikacie 
zostały one ograniczone do 8 godzin miesięcznie i dodatkowo wstrzymano realizacja innych zajęć jak 
m.in. gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, arteterapia, muzykoterapia, terapia SI.  

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytanie: 

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w zaistniałej sytuacji? 
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2. W jaki sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej wywiązuje się z porozumienia zawartego z 
gminą Kraków w sprawie OKRO?   

3. W jakiej wysokości zostało przyznane środki finansowe na realizację OKRO na terenie miasta 
Kraków i w jakich transzach środki te zostały przekazane Gminie w roku 2018 i 2019? 

  
 
Z poważaniem 

 

Jagna Marczułajtis – Walczak  


