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u.o.a.n. – ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523)

u.o.d.o. – ustawa z  29.08.1997  r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 922)
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u.o.p.d.k. – ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862)

u.o.z.p. – ustawa z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 882 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)

u.p.o.o. – ustawa z  21.11.1967  r. o  powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z  2017  r. poz.  1430 
ze zm.)

u.p.s. – ustawa z 12.03.2004  r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017  r. 
poz. 1769 ze zm.)

u.p.sam. – ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

u.p.s.n. – ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 ze zm.)

u.PSP – ustawa z  24.08.1991  r. o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1204 ze zm.)

u.p.z. – ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)

u.r. – ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 1047 ze zm.)

u.RDS – ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240)

u.RIO – ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 561)

u.RM – ustawa z  8.08.1996  r. o  Radzie Ministrów (Dz.U. z  2012  r. 
poz. 392 ze zm.)

u.r.z.s. – ustawa z  27.08.1997  r. o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 2046 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z  2.07.2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875)

u.SIO – ustawa z 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1927 ze zm.)

u.s.m.p. – ustawa z  27.06.1997  r. o  służbie medycyny pracy (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1184 ze zm.)

u.s.o. – ustawa z  7.09.1991  r. o  systemie oświaty (Dz.U. z  2016  r. 
poz. 1943 ze zm.)
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u.s.p. – ustawa z  5.06.1998  r. o  samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1868)

u.s.publ. – ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1068 ze zm.)

ustawa nowelizująca 
z 2007 r.

– ustawa z 11.04.2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 542)

ustawa nowelizująca 
z 2008 r.

– ustawa z  25.07.2008  r. o  zmianie ustawy o  systemie oświa-
ty, ustawy –  Karta Nauczyciela oraz ustawy o  postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 145, poz. 917 ze zm.)

ustawa nowelizująca 
z 2009 r.

– ustawa z  19.03.2009  r. o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458 
ze zm.)

ustawa nowelizująca 
z 2011 r.

– ustawa z  19.08.2011  r. o  zmianie ustawy o  systemie oświa-
ty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr  205, poz.  1206 
ze zm.)

ustawa nowelizująca 
z 2015 r.

– ustawa z  20.02.2015  r. o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 357 ze zm.)

ustawa przedszkolna – ustawa z  13.06.2013  r. o  zmianie ustawy o  systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827 ze zm.)

ustawa rekrutacyjna – ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.)

u.s.w. – ustawa z  5.06.1998  r. o  samorządzie województwa (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 486 ze zm.)

u.s.w.ż.z. – ustawa z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1726 ze zm.)

u.s.z.r.p. – ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.)

u.ś.o.z. – ustawa z  27.08.2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowot-
nej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z  2017  r. 
poz. 1938 ze zm.)

u.ś.r. – ustawa z  28.11.2003  r. o  świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

u.u.c.o. – ustawa z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 
ze zm.)

u.u.p. – ustawa z  20.06.1992  r. o  uprawnieniach do ulgowych prze-
jazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1138 ze zm.)

u.u.s. – ustawa z  30.10.2002  r. o  ubezpieczeniu społecznym z  tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1773 ze zm.)
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u.w.a.r. – ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.)

u.w.r. – ustawa z  9.06.2011  r. o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

u.w.t.RP – ustawa z 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 900).

u.z.z. – ustawa z  23.05.1991  r. o  związkach zawodowych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1881)

 Czasopisma i publikatory

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dz.Urz. Dolnośl. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
Dz.Urz. Lubel. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Dz.Urz. Lubus. – Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Dz.Urz. Małop. – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Dz.Urz. Mazow. – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Dz.Urz. MEN – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz.Urz. MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego
Dz.Urz. MS – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
Dz.Urz. Podkarp. – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Dz.Urz. Podl. – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Dz.Urz. Pomor. – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dz.Urz. Śląsk. – Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Dz.Urz. War.-Maz. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Dz.Urz. Wlkp. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
Dz.Urz. Zach. – Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
FK – Finanse Komunalne
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Woje-

wódzkich Sądów Administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodat-

kowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
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OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. 

Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PP – Przegląd Podatkowy
Pr. Pracy – Prawo Pracy
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
Rec. – zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej In-

stancji wydanych przed 1.05.2004 r.
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ST – Samorząd Terytorialny
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

 Inne

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
EKD – Europejska Klasyfi kacja Działalności
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
j.s.t. – jednostka(-i) samorządu terytorialnego
MEN – Minister Edukacji Narodowej
MKiDN – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OKE – okręgowa komisja egzaminacyjna
PKWiU – Polska Klasyfi kacja Wyrobów i Usług
PSP – Państwowa Straż Pożarna
RIO – regionalna izba obrachunkowa
RSPO – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (w ramach SIO)
SA – sąd apelacyjny
SIO – System Informacji Oświatowej
SKO – samorządowe kolegium odwoławcze
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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 Przedmowa

Polskie prawo oświatowe doświadczyło niedawno bardzo poważnej zmiany. 14.12.2016 r. 
został uchwalony pakiet dwóch ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające 
ustawę –  Prawo oświatowe. Termin wejścia w  życie większości przepisów obu aktów 
wyznaczono na 1.09.2017 r.

Prawo oświatowe nie tylko wprowadza nowy system szkolny (albo – jak kto woli – przy-
wraca miniony, choć jest to konkluzja obarczona zbyt dużym uproszczeniem), lecz także 
zastępuje w  znacznej części wysłużoną i  wielokrotnie zmienianą ustawę z  7.09.1991  r. 
o  systemie oświaty. Jako komentator tej ostatniej miałem sposobność krytykować jej 
liczne wady i niedociągnięcia. Jednak nowa „konstytucja” polskiej edukacji bynajmniej 
nie stanowi oczekiwanego – chyba nie tylko przeze mnie – przełomu. Wprost przeciwnie: 
większość jej przepisów powtarza dosłownie treść regulacji poprzedniczki, a zmiany nie-
kiedy polegają zaledwie na przesunięciu przepisów z jednego miejsca na inne. Wszystko 
to razem – biorąc pod uwagę dość przeciętny poziom techniki legislacyjnej przepisów 
naszego prawa oświatowego – wcale nie świadczy na korzyść reformy.

Świadomemu kreowaniu prawa w nowoczesnym państwie powinna towarzyszyć rzetelna 
i  pogłębiona debata, a  nie polityczna gorączka. Tworzone w  takich warunkach normy 
nigdy nie zyskają sobie należnego im szacunku ani nie zostaną ulepszone. Za ilustrację 
mojej oceny niech starczy fakt, że zamiast dotychczasowej ustawy z 1991 r. obecnie mamy 
aż trzy: zachowane w mocy przepisy ustawy o systemie oświaty, Prawo oświatowe oraz 
przepisy wprowadzające tę ostatnią ustawę (sama zaś ustawa wprowadzająca liczy sobie 
przeszło 120 stron w Dzienniku Ustaw!). W tym gąszczu przepisów utrzymanych w mocy, 
nowo wprowadzanych oraz przejściowych jego adresatom na pewno nie będzie łatwiej niż 
dotąd – raczej przeciwnie.

Niniejsza książka nie jest już – jak do tej pory – dziełem jednej osoby. Do grona komen-
tatorów dołączył znakomity znawca prawa oświatowego dr Artur Olszewski, do którego 
należał trud skomentowania niezwykle obszernej – jak wspomniano – ustawy wprowa-
dzającej Prawo oświatowe. W  imieniu skromnego, dwuosobowego zespołu pozwalam 
sobie wyrazić cichą nadzieję, że choć w części ułatwimy licznym odbiorcom publikacji 
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zrozumienie zawiłości obecnego stanu prawnego. Nasze dzieło stanowi bezpośrednią kon-
tynuację Komentarza do ustawy o systemie oświaty, który od 2006 r. doczekał się łącznie 
sześciu wydań i – wypada to skonstatować zarówno bez czczej chełpliwości, jak i fałszywej 
skromności – zyskał już sobie pewną renomę na rynku literatury prawniczej. Ze względu 
na ograniczone rozmiary opracowania i konieczność skomentowania przepisów wprowa-
dzających Prawo oświatowe w bieżącym wydaniu zdecydowaliśmy się pominąć omówie-
nie nadal obowiązujących przepisów „starej” ustawy oświatowej, jednak powrócimy do 
niej w następnym wydaniu, bacznie obserwując kolejne kroki ustawodawcy.

Niewątpliwą zaletą stanu podobieństwa ustawy dawnej i nowej jest z punktu widzenia 
komentatora fakt, że ogromny dorobek orzecznictwa i doktryny zachowuje w pełni swoją 
aktualność. Z  tego względu na ogół komentarz pomija cytowanie przepisów ustawy 
z 1991 r., traktując tezy z przywoływanych źródeł w taki sposób, jakby były one formu-
łowane aktualnie, w  odniesieniu do ustawy z  2016  r. Artykuły powoływane w  tekście 
komentarza bez oznaczenia ustawy są artykułami Prawa oświatowego.

Warszawa, wrzesień 2017 r.

Dr hab. Mateusz Pilich (współautor i redaktor naukowy)
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USTAWA

z 14.12.2016 r.

Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 949)

Oświata w  Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; 
kieruje się zasadami zawartymi w   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a  także 
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodo-
wym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 
Nauczanie i  wychowanie –  respektując chrześcijański system wartości –  za podsta-
wę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kul-
tur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywa-
telskich w  oparciu o  zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 
i wolności.

 1. Preambuła Prawa oświatowego dokładnie powtarza sformułowania analogicznego ele-
mentu ustawy o systemie oświaty, co pozwala przywołać rozważania zawarte w ostatnim 
wydaniu komentarza do ustawy o systemie oświaty. Omawiana część aktu normatywnego 
– choć sama w sobie nie niesie konkretnej treści normatywnej – może być postrzegana jako 
źródło wskazówek dla wykładni teleologicznej, czyli odwołującej się do celów, dla których 
osiągnięcia ustawodawca ustanowił regulację prawną1. Z preambuły aktu normatywnego 
można odczytać to, co z punktu widzenia ustawodawcy jest wartością prawną, a więc jest 
dla niego cenne, chociaż jest to rodzaj wypowiedzi dyrektywalnej o  mniej stanowczym 

 1 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s.  139. Taki charakter przypisuje się również pream-
bułom do aktów normatywnych w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; por.  chociażby wyroki: 
z 11.05.2005 r., K 18/04, OTK-A 2005/5, poz. 49; z 11.05.2007 r., K 2/07, OTK-A 2007/5, poz. 48; a także 
z 28.04.1999 r., K 3/99, OTK 1999/4, poz. 73.
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charakterze niż tych wywodzonych z norm postępowania albo wprost ujmowanych w zasa-
dach prawnych2. Określenie, że „oświata […] stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa”, 
nie tylko uwypukla jej doniosły charakter jako jednej z  podstawowych potrzeb społecz-
nych, lecz także koresponduje z odpowiedzialnością państwa i samorządu terytorialnego 
za funkcjonowanie całego systemu oświaty, której szczególnym przejawem jest wymaganie 
zapewnienia powszechnej dostępności szkół publicznych (o  czym mowa niżej)3. Dekla-
racja ta posłużyła w  jednym z  orzeczeń do wzmocnienia argumentacji zmierzającej do 
wykazania, że niepubliczne placówki oświatowe również wykonują zadania publiczne i są 
z  tego tytułu zobowiązane do udostępniania informacji publicznej zgodnie z odrębnymi 
przepisami4.

 2. W preambule zawarto także odesłania do źródeł prawa (wewnętrznego oraz międzyna-
rodowego), które mają istotne znaczenie dla interpretacji i stosowania ustawy. Ustawa 
o  systemie oświaty musi być interpretowana i  stosowana w  sposób spójny zarówno 
z Konstytucją RP, jak i umowami międzynarodowymi. Konstytucja, nazywana również 
ustawą zasadniczą, jest w  systemie prawa polskiego fundamentem demokratycznego 
ładu polityczno-prawnego. Dla systemu oświaty szczególne znaczenie ma art. 70 Kon-
stytucji RP, w którym określa się prawo do nauki jako jedno z praw obywatelskich (nale-
żących do grupy praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych) oraz obowiązek nauki 
do 18. roku życia. Również norma konstytucyjna przewiduje dla obywateli polskich 
nieodpłatność nauki w  szkołach publicznych, wolność wyboru przez rodziców szkoły 
publicznej lub niepublicznej, partycypację władz publicznych w utrzymaniu niepublicz-
nych szkół i placówek oraz indywidualną pomoc fi nansową i organizacyjną dla uczniów 
i studentów.

Oprócz Konstytucji RP komentowana preambuła wymienia również kilka aktów prawa 
międzynarodowego. U  podstaw przepisów konstytucyjnych określających stosunek 
umów międzynarodowych do aktów ustawodawczych leży domniemanie zgodności 
polskiego prawa wewnętrznego z  prawem międzynarodowym. Jego najogólniejszym 
wyrazem jest art. 9 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska przestrzega 
wiążącego ją prawa międzynarodowego”5. Przepis ten stanowi wyraźną wytyczną dla 
organów państwa i  innych podmiotów, w  tym dla szkół, placówek oraz ich organów, 
wskazując na obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego w  procesie prawo-
twórczym i decyzyjnym6.

 2 M. Kordela, Zasady prawa jako normatywna postać wartości, RPEiS 2006/1, s. 53.
 3 Zob. wyroki: WSA w Łodzi z 2.12.2008 r., III SA/Łd 440/08, LEX nr 541761; WSA w Warszawie z 12.08.2008 r., 

I SA/Wa 441/08, LEX nr 506173; NSA z 3.02.2003 r., II SA 2427/02, LEX nr 697671.
 4 Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 8.06.2016 r., II SAB/Bd 30/16, LEX nr 2105428.
 5 Zob. R.  Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w  porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 

2000, s. 116–117.
 6 Zob. A. Wasilkowski, Miejsce umów międzynarodowych wedle nowej Konstytucji RP (uwagi wstępne), „Prze-

gląd Legislacyjny” 1997/6, s. 32.
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Stosunek norm prawa międzynarodowego do prawa krajowego nie został jednoznacznie 
przesądzony przez ustrojodawcę polskiego z uwagi na różnorodzajowy charakter źródeł 
tego pierwszego. Istotną regułę porządkującą, dotyczącą pewnej, ściśle określonej kate-
gorii umów międzynarodowych, zawarto w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z któ-
rym „umowa międzynarodowa ratyfi kowana za uprzednią zgodą wyrażoną w  ustawie 
ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową”. Przez 
akt ratyfi kacji rozumie się uroczyste potwierdzenie w  imieniu państwa przez właściwy 
organ, że umowa międzynarodowa będzie przez to państwo w dobrej wierze przestrze-
gana i wykonywana7. Zgoda ustawowa na ratyfi kację jest wymagana w ściśle określonych 
przypadkach, zapisanych w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. Pierwszeństwo umów między-
narodowych przed ustawami ma na celu dążenie do zachowania spójności systemu praw-
nego i niewystąpienia sytuacji, którą można by określić jako sprzeniewierzenie się przez 
państwo przyjętym zobowiązaniom międzynarodowym8. Powołany tu przepis należy 
interpretować ściśle jako niedotyczący tych umów międzynarodowych, które zostały raty-
fi kowane bez uprzedniej zgody ustawowej9. Dotyczy on także umów międzynarodowych 
ratyfi kowanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie poprzednio obowiązujących 
w czasie ich ratyfi kacji przepisów konstytucyjnych, które zostały ogłoszone w Dzienniku 
Ustaw (art. 241 ust. 1 Konstytucji RP).

Dobór aktów, których tytuły wymieniono w preambule do komentowanej ustawy, wydaje 
się nieprzypadkowy, chodzi bowiem o  zręby uniwersalnego systemu praw człowieka. 
Można sądzić, że w ten sposób ustawodawca chciał w szczególny sposób podkreślić pod-
miotowość dziecka w polskim systemie oświaty.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąc deklaracją polityczną przyjętą na trzeciej 
sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Paryżu 10.12.1948 r., nie ma charakteru źródła prawa 
sensu stricto. W pozostałych przypadkach wymienione zostały wielostronne umowy mię-
dzynarodowe ratyfi kowane przez Polskę. Przepisy międzynarodowych konwencji praw 
człowieka nakładają na państwa-strony wiele istotnych obowiązków, przede wszystkim 
zaś obowiązek ochrony osób małoletnich, respektowania praw mniejszości narodowych 
(również w dziedzinie kultury i oświaty)10, a także upowszechnienia bezpłatnej edukacji 
na poziomie podstawowym oraz zapewnienia poradnictwa szkolnego i  zawodowego11. 
Odpowiednią regulację w tym zakresie odnaleźć można np. w Międzynarodowym Pakcie 

 7 Zob. W.  Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w  zarysie, Warszawa 1989, s.  75–76; R.  Bierzanek, 
J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, s. 83–84.

 8 Inaczej chyba A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2.04.1997 r., Prz. Sejm. 1997/5, s. 40, którego 
zdaniem ratyfikowane umowy międzynarodowe mają „wyższą moc prawną” niż ustawy.

 9 Por. wyrok NSA z 29.05.2002 r., I SA/Lu 883/01, LEX nr 679018.
 10 Zob.  art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym 

Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz art. 12 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości 
narodowych, sporządzonej w Strasburgu 1.02.1995 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 22, poz. 209).

 11 Zob. art. 28–29 KPD.
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