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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

EKPC – europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 
5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

KN – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 
z późn. zm.)

KPD – Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopa-
da 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
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k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

p.p.m. – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

p.u.n. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 
z późn. zm.)

r.d.p.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho-
wawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz. U. poz. 1170)

r.k.n. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifika-
cji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończone-
go zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1264)

r.s.p.sz. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicz-
nego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 
poz. 624 z późn. zm.)
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r.u.p. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkol-
nego podręczników (Dz. U. poz. 909)

r.u.p.a. – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w za-
wodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. poz. 269)

r.w.o. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-
nów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 
z późn. zm.) – akt uchylony

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm., wersja skon-
solidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47, 
z późn. zm.)

u.c. – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.)

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 
z późn. zm.)

u.d.j.s.t. – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)

u.d.p.p. – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

u.g.k. – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komu-
nalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 
z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.)
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u.g.w.s. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolno-
ści sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. 
Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.)

u.m.n. – ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach naro-
dowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 573 z późn. zm.)

u.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 
z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1619 z późn. zm.)

u.p.o.o. – ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

u.pom.społ. – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

u.prac.sam. – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 
z późn. zm.)

u.p.z. – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

u.rach. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

u.r.o.n. – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 
z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
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u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-
wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 80, poz. 542)

ustawa – ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, 
poz. 917 z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 357)

ustawa o SIO – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informa-
cji oświatowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 45 
z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811 
z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 
z późn. zm.)

ustawa – ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 7)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo-
jewództwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 
z późn. zm.)

u.ś.o.z. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

nowelizująca 
z 2007 r.

nowelizująca 
z 2008 r.

nowelizująca 
z 2009 r.

nowelizująca 
z 2011 r.

nowelizująca 
z 2015 r.

podręcznikowa

przedszkolna

rekrutacyjna
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u.ś.r. – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

u.t.k. – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno -Gospodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 
z późn. zm.)

u.u.c.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)

u.u.p. – ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów środkami publicznego transportu zbioro-
wego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.)

u.w.a.rz. – ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i admi-
nistracji rządowej w województwie (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.)

u.w.r. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 332 z późn. zm.)

u.z.g.  – ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 192 z późn. zm.)

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.)

u.z.z. – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

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

(ustawa 
o zwolnieniach 
grupowych)
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Dz. Urz. MEN – Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dz. Urz. MKiDN – Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego
Dz. Urz. MS – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
Dz. Urz. Podkarp. – Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Dz. Urz. Pomor. – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Dz. Urz. Wlkp. – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
FK – Finanse Komunalne
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór 

Dodatkowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie-

czeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzę-

dowy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Pr. Pracy – Prawo Pracy
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
Rec. – zbiór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierw-

szej Instancji wydanych przed dniem 1 maja 2004 r.
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny

Inne

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna
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ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
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 – okręgowe komisje egzaminacyjne
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
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
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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PRZEDMOWA

Oddaję do rąk Czytelników kolejne, szóste wydanie komentarza do 
ustawy o systemie oświaty. Sukces tej publikacji na rynku księgarskim sta-
nowi dla mnie, jako autora, satysfakcję, ale jednocześnie nakłada na mnie 
ogromną odpowiedzialność. Komentowana ustawa jest nowelizowana wyjąt-
kowo często, jednak nie każdą zmianę – uwzględniając szereg odesłań i ko-
respondencji z innymi aktami normatywnymi – daje się pojąć i w przystępny 
sposób wytłumaczyć. Trudności nastręcza niekiedy ustalenie intencji towa-
rzyszących uchwalaniu aktów zmieniających, co ma niebagatelne znaczenie 
z punktu widzenia wykładni omawianych niżej przepisów. Pozostaje mieć 
nadzieję, że mimo oczywistych braków, a niekiedy nawet zwykłych ludzkich 
błędów, książka jako całość spełni oczekiwania Czytelników.

W bieżącym wydaniu skomentowano wszystkie kluczowe noweli-
zacje do dnia 1 września 2015 r., w tym tzw. ustawę przedszkolną i re-
krutacyjną. Skomplikowany i rozłożony w czasie proces przygotowania 
książki do publikacji zaważył na tym, że niektóre akty wykonawcze – nie-
promulgowane w Dzienniku Ustaw do chwili oddania książki do druku 
– mogły być uwzględnione jedynie jako projekty; tę okoliczność starałem 
się w miarę możliwości zasygnalizować Czytelnikom przy odpowiednich 
przepisach ustawy. Orzecznictwo i literatura zostały wybrane pod kątem 
przedstawienia najbardziej reprezentatywnych poglądów, które mają zna-
czenie dla zrozumienia omawianych treści.

Artykuły powoływane w tekście komentarza bez oznaczenia ustawy 
są artykułami ustawy o systemie oświaty.

Mateusz Pilich
Warszawa, wrzesień 2015 r.





Ustawa

z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty

(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, 
Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. 

poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, 
poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, 
poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357)
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PREAMBUŁA

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całe-
go społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywa-
telskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie 
i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za pod-
stawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie 
służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości oj-
czyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 
winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwo-
ju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywa-
telskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, spra-
wiedliwości i wolności.

1. Preambuła do ustawy o systemie oświaty, choć sama w sobie 
nie niesie konkretnej treści normatywnej, może być postrzegana jako 
źródło wskazówek dla wykładni teleologicznej, czyli odwołującej się do 
celów, do których osiągnięcia ustawodawca ustanowił regulację praw-
ną1. Określenie, że „oświata […] stanowi wspólne dobro całego spo-

1 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 139. Taki charakter przypisuje się 
również preambułom do aktów normatywnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 
por. chociażby wyroki: z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49; z dnia 11 maja 
2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, nr 5, poz. 48; a także z dnia 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK 1999, 
nr 4, poz. 73.
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łeczeństwa”, nie tylko uwypukla jej doniosły charakter jako jednej 
z podstawowych potrzeb społecznych, lecz także koresponduje z odpo-
wiedzialnością państwa i samorządu terytorialnego za funkcjonowanie 
całego systemu oświaty, której szczególnym przejawem jest wymaga-
nie zapewnienia powszechnej dostępności szkół publicznych (o czym 
mowa niżej)2.

2. W preambule zawarto także odesłania do źródeł prawa (we-
wnętrznego oraz międzynarodowego), które mają istotne znaczenie dla 
interpretacji i stosowania ustawy. Ustawa o systemie oświaty musi być 
interpretowana i stosowana w sposób spójny zarówno z Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
z późn. zm.), jak i z umowami międzynarodowymi. Konstytucja RP, nazy-
wana również ustawą zasadniczą, jest w systemie prawa polskiego funda-
mentem demokratycznego ładu polityczno-prawnego. Dla systemu oświa-
ty szczególne znaczenie ma art. 70 Konstytucji RP, w którym określa się 
prawo do nauki jako jedno z praw obywatelskich (należących do grupy 
praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych) oraz obowiązek nauki 
do 18. roku życia. Również norma konstytucyjna przewiduje dla obywa-
teli polskich nieodpłatność nauki w szkołach publicznych, wolność wy-
boru przez rodziców szkoły publicznej lub niepublicznej, partycypację 
władz publicznych w utrzymaniu niepublicznych szkół i placówek oraz 
indywidualną pomoc finansową i organizacyjną dla uczniów i studentów.

Oprócz Konstytucji RP komentowana preambuła wymienia również 
kilka aktów prawa międzynarodowego. U podstaw przepisów konstytu-
cyjnych określających stosunek umów międzynarodowych do aktów usta-
wodawczych leży domniemanie zgodności polskiego prawa wewnętrz-
nego z prawem międzynarodowym. Jej najogólniejszym wyrazem jest 
art. 9 Konstytucji RP, zgodnie z którym: „Rzeczpospolita Polska prze-
strzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”3. Przepis ten stanowi 
wyraźną wytyczną dla organów państwa i innych podmiotów – w tym dla 

2 Zob. wyroki: WSA w Łodzi z dnia 2 grudnia 2008 r., III SA/Łd 440/08, LEX nr 541761; 
WSA w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 r., I SA/Wa 441/08, LEX nr 506173; NSA z dnia 3 lutego 
2003 r., II SA 2427/02, LEX nr 697671.

3 Zob. R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskie-
go, Warszawa 2000, s. 116–117.
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szkół, placówek oraz ich organów – wskazując na obowiązek przestrzega-
nia prawa międzynarodowego w procesie prawotwórczym i decyzyjnym4.

Stosunek norm prawa międzynarodowego do prawa krajowego nie zo-
stał jednoznacznie przesądzony przez ustrojodawcę polskiego z uwagi na 
różnorodzajowy charakter źródeł tego pierwszego. Istotną regułę porząd-
kującą, dotyczącą pewnej, ściśle określonej kategorii umów międzynaro-
dowych, zawarto w art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym umowa 
międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma 
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umo-
wą. Przez akt ratyfikacji rozumie się uroczyste potwierdzenie w imieniu 
państwa przez właściwy organ, że umowa międzynarodowa będzie przez 
to państwo w dobrej wierze przestrzegana i wykonywana5. Zgoda ustawowa 
na ratyfikację jest wymagana w ściśle określonych przypadkach, zapisanych 
w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP. Pierwszeństwo umów międzynarodowych 
przed ustawami ma na celu dążenie do zachowania spójności systemu praw-
nego i niewystąpienia sytuacji, którą można by określić jako sprzeniewie-
rzenie się przez państwo przyjętym zobowiązaniom międzynarodowym6. 
Powołany tu przepis należy interpretować ściśle jako niedotyczący tych 
umów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane bez uprzedniej zgo-
dy ustawowej7. Dotyczy on także umów międzynarodowych ratyfikowanych 
przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie poprzednio obowiązujących 
w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych, które zostały ogłoszo-
ne w Dzienniku Ustaw (art. 241 ust. 1 Konstytucji RP).

Dobór aktów, których tytuły wymieniono w preambule do komen-
towanej ustawy, wydaje się nieprzypadkowy: chodzi bowiem o zręby uni-
wersalnego systemu praw człowieka. Można sądzić, że w ten sposób usta-
wodawca chciał w szczególny sposób podkreślić podmiotowość dziecka 
w polskim systemie oświaty.

4 Zob. A. Wasilkowski, Miejsce umów międzynarodowych wedle nowej Konstytucji RP (uwagi 
wstępne), Przegląd Legislacyjny 1997, nr 6, s. 32.

5 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.

6 Inaczej chyba A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Prz. Sejm. 
1997, nr 5, s. 40, którego zdaniem ratyfikowane umowy międzynarodowe mają „wyższą moc prawną” 
niż ustawy.

7 Por. wyrok NSA z dnia 29 maja 2002 r., I SA/Lu 883/01, LEX nr 679018.
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, będąc deklaracją politycz-
ną przyjętą na trzeciej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Paryżu dnia 
10 grudnia 1948 r., nie ma charakteru źródła prawa sensu stricto. W po-
zostałych przypadkach wymienione zostały wielostronne umowy mię-
dzynarodowe ratyfikowane przez Polskę. Przepisy międzynarodowych 
konwencji praw człowieka nakładają na państwa-strony wiele istotnych 
obowiązków, przede wszystkim zaś obowiązek ochrony osób małolet-
nich, respektowania praw mniejszości narodowych (również w dziedzi-
nie kultury i oświaty)8, a także upowszechnienia bezpłatnej edukacji 
na poziomie podstawowym oraz zapewnienia poradnictwa szkolnego 
i zawodowego9. Odpowiednią regulację w tym zakresie odnaleźć moż-
na np. w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych, otwartym do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169)10, Konwencji dotyczącej statu-
su uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 119, poz. 515 z późn. zm.)11, Konwencji w sprawie zwalcza-
nia dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 
15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 268)12 czy też w umowach 
międzynarodowych, do których Polska należy jako członek Rady Euro-
py – zwłaszcza w Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodo-
wych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 22, poz. 209)13.

8 Zob. art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), oraz art. 12 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 
1995 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 209).

9 Zob. art. 28–29 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Na-
rodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).

10 Zob. art. 13 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
11 Zob. art. 22 tej konwencji, gwarantujący uchodźcom dostęp do szkolnictwa podstawowego 

na równi z obywatelami, zaś do szkolnictwa ponadpodstawowego na poziomie nie mniej korzystnym 
niż gwarantowany cudzoziemcom.

12 Wyraża ona zasadę równego dostępu do oświaty bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, 
język, wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne, narodowość lub pochodzenie spo-
łeczne, sytuację materialną lub urodzenie.

13 Gwarantuje ona prawo do zakładania i prowadzenia szkół i placówek kulturalno-oświa-
towych mniejszości narodowych oraz nauczania i kultywowania ich języków; zob. art. 12–14 tej 
konwencji.



Preambuła

39

Należy ogólnie stwierdzić, że stanowiąc ustawę o systemie oświaty, 
Polska prawidłowo i w sposób pełny wywiązała się z przyjętych zobowią-
zań międzynarodowych.

3. Następująca po zdaniu pierwszym część preambuły jest już dekla-
racją wartości o znikomym znaczeniu dla wykładni i stosowania prawa. 
Na uwagę zasługuje duża liczba zwrotów o niedookreślonej czy wręcz 
nieokreślonej treści (np. uniwersalne zasady etyki).
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Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Cele systemu oświaty]
System oświaty zapewnia w szczególności:

 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do 
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opie-
ki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 3) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne 

podmioty;
 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci 
i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrze-
bami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie reali-
zowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i progra-
mów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwia-
nie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukoń-
czenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

 7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia 
dalsze kształcenie w szkołach wyższych;
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Art. 1 Cele systemu oświaty

 8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, 
zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

 9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opie-
ki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami 
wielkomiejskimi i wiejskimi;

 10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w szkołach i placówkach;

 11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrów-
noważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego 
wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

 12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i ży-
ciowej;

 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku 
pracy;

 13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

 14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez orga-

nizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie 
aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie 
oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
nadzwyczajnych.

Cały przepis należy rozumieć jako zbiór postulatów i wytycznych, 
według których powinien być zorganizowany system oświaty w Polsce, 
a także standardów, jakie powinien spełniać; odnośnie do trudności z in-
terpretacją terminu „system oświaty” – zob. teza 1 do art. 2. W istocie 
zatem należy rozumieć, że to nie system oświaty jako bliżej niesprecy-
zowany byt prawny, lecz organy państwa i j.s.t. powinny zapewnić taką 
organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placów-
kach, aby warunki prawne określone w tym i innych przepisach ustawy 
zostały wykonane.

Z art. 1, w związku z innymi przepisami ustawy, mogą wynikać kon-
kretne zobowiązania państwa i samorządu terytorialnego wobec jedno-
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Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne

stek14. Z komentowanego artykułu wynikają także pewne zasady ogólne, 
m.in. zasada powszechności kształcenia (pkt 1), pomocniczej funkcji wy-
chowawczej szkoły wobec rodziny (pkt 2) czy też autonomii obywateli 
i ich organizacji w tworzeniu i prowadzeniu szkół i placówek niepublicz-
nych (pkt 3). W niektórych kwestiach ustawa poprzestaje na deklaracjach, 
których nie uszczegółowiono w dalszych przepisach. Krytycznie odnosi 
się do tego m.in. Trybunał Konstytucyjny, wskazując w swoim orzecz-
nictwie na konieczność tym bardziej szczegółowej regulacji, im bardziej 
sprawa jest ważna dla pojedynczego ucznia. Aktualnie omawiany wyrok 
TK stwierdza, że wszystkie istotne sprawy związane z obowiązkiem szkol-
nym – w tym zwłaszcza dotyczące sprawdzianów i egzaminów zewnętrz-
nych – powinny zostać uregulowane przez ustawodawcę, a regulacje za-
warte w aktach niższej rangi muszą mieć oparcie w delegacji ustawowej 
do ich wprowadzenia15.

Deklarowane w pkt 1 prawo „każdego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej” do kształcenia się nie oznacza, że ustawa o systemie oświaty ma 
zastosowanie wprost tylko do obywateli polskich. Z brzmienia art. 94a 
ust. 1 wynika bowiem, że prowadzenie działalności edukacyjnej z udzia-
łem cudzoziemców także podlega jej przepisom16.

Art. 2. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy]
System oświaty obejmuje:

 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola spe-
cjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

 2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami inte-

gracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddzia-

łami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabia-
jącymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

14 Zob. decyzja SKO we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2008 r., SKO 4701/9/08, OwSS 2008, 
nr 3, s. 67.

15 Wyrok TK z dnia 24 września 2013 r., K 35/12, OTK-A 2013, nr 7, poz. 94.
16 Zob. wyrok NSA z dnia 1 lipca 2008 r., II GSK 214/08, LEX nr 566040.
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