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Preambuła

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne do-
bro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Między-
narodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie –
respektując chrześcijański system wartości – za podstawę
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
kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu
uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować
go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zadania]
System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Pol-
skiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, 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 spe-
cjalnych 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 potrzebami rozwojowymi i edu-
kacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwia-
nie realizowania zindywidualizowanego procesu kształce-
nia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyj-
nych;

6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez
umożliwianie realizowania indywidualnych programów na-
uczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;

7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie
umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

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

9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania
i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłasz-
cza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

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

12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji material-
nej i życiowej;

13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymo-
gów rynku pracy;

13a)kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzy-
jających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku
kształcenia;

15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności
spędzania czasu wolnego;

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

1. Przepis art. 1 stanowi sui generis deklarację ustawodawcy 1
w przedmiocie tego, jakie co do zasady ogólne cele winny być
realizowane przez system oświaty. Posłużenie się w przepisie
zwrotem „w szczególności” stanowi o tym, iż katalog zawarty
w komentowanym przepisie jest niewątpliwie, pomimo istotnego
rozbudowania, katalogiem otwartym, zawierającym jedynie przy-
kładowe i uzupełnialne wyliczenie celów.

2. Można rzec, iż przykładowy katalog zadeklarowanych do 2
zrealizowania celów ustawy nie jest co prawda uporządkowany
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Art. 1 1. Ustawa o systemie oświaty

w sposób odzwierciedlający priorytet paradygmatów ustawodawcy,
jakkolwiek obserwowalna jest tendencja do artykułowania przede
wszystkim generalnych celów ustawy, pewnych założeń o cha-
rakterze naczelnym, i to w sposób częstokroć odzwierciedlający
koncepcje wartości przyjętych w preambule do ustawy.

3. W doktrynie i orzecznictwie sporna jest dopuszczalność3
powołania się przez uczestników obrotu prawnego na zarzut
naruszenia poszczególnych przepisów art. 1, nieskonkretyzowanych
w nieco bardziej uszczegółowiających je dalszych przepisach
ustawy. Przeciwnicy tej dopuszczalności wskazują na zbyt ogólny
charakter omawianych norm. Zwolennicy z kolei wskazują
na możliwość stosowania w tej materii orzecznictwa sądów
administracyjnych, które kategorycznie opowiedziały się za tym,
ażeby mające podobny do omawianych przepisów ogólnych cha-
rakter (postulatywny, mający wyrażać ogólne idee i paradygmaty)
zasady prawa administracyjnego, zawarte w pierwszych artykułach
kodeksu postępowania administracyjnego, czynić w razie ich
naruszenia przedmiotem samoistnego zarzutu procesowego. Jedno-
cześnie w częstokroć powoływanym w tej materii rozstrzygnięciu
– w wyroku WSA w Olsztynie z 19.11.2013 r. (II SA/Ol 779/13,
Legalis) – wskazano kategorycznie, iż np. naruszenie art. 1
pkt 10 OświatU (zgodnie z którym system oświaty zapewnia
zwłaszcza utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach) to naruszanie
przepisu o „charakterze ogólnym, który należy rozumieć jako
zbiór postulatów i wytycznych, według których winien być
zorganizowany system oświaty, ale także jako pewien standard,
jaki powinien być spełniony. Tak więc jednostki samorządu
terytorialnego zobligowane do wykonywania na swoim terenie
zadań oświatowych winny kierować się tymi wytycznymi, które
w dalszych przepisach zostały wyartykułowane już w sposób
konkretnych norm prawa. Nie sposób zatem w oparciu o takie
zalecenie postawić skarżonej uchwale zarzutu naruszenia art. 1
pkt 10 OświatU”. Jak z powyższego wynika, odrzucana bywa rola
tych przepisów jako konkretnych (pozwalających na budowanie
na nich samodzielnych zarzutów procesowych), a przyjmowane jest,
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

iż są to przepisy o charakterze jedynie postulatywnym, konkrety-
zowane w uszczegółowiających przepisach prawa oświatowego.

Niemniej niedopuszczalność ta pozostaje sporna. Niewątpliwa
jednakże jest przydatność przepisów art. 1 dla realizacji celów
interpretacyjnych. Artykuł 1 OświatU bowiem, jako wskazujący
na cele mające być realizowane ustawą systemową, stanowi
niezmiernie pomocne narzędzie przy wykładni przepisów precy-
zyjniej wskazujących na poszczególne uprawnienia podmiotów.
Potwierdza to orzecznictwo – m.in. w decyzji SKO we Wrocławiu
z 28.2.2008 r. (SKO 4701/9/08, OwSS 2008, Nr 3, poz. 67)
wskazuje się, iż dane regulacje prawne (w powoływanej sprawie
dotyczące przyznawania pomocy w celu wyrównania ich szans
edukacyjnych) winny być interpretowane ze szczególnym uwzględ-
nieniem celu, któremu mają służyć – celu wskazanego właśnie
w pierwszych przepisach ustawy.

4. Odnosząc się do przedstawionych w pkt 1 komentowanego 4
artykułu zapewnień ustawodawcy, iż system oświaty winien
zapewniać realizację prawa do kształcenia się każdego obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, należy zwrócić uwagę, iż bynajmniej
nie oznacza to zamknięcia stosowania ustawy względem cu-
dzoziemców, lecz jest – jak się zdaje – zgoła odmiennie, co
potwierdza bogate orzecznictwo wypowiadające się wręcz w tonie
konieczności rozciągnięcia obowiązywania ustawy systemowej
w omawianym zakresie na obywateli innych państw, a to m.in.
w sytuacji, gdy przebywają oni na terytorium Rzeczypospolitej.
Rozwijając tę materię, wskazać należy, iż NSA wypowiedział się
w tym przedmiocie, stwierdzając, że „nie można podzielić poglądu,
iż powołana wyżej ustawa o systemie oświaty ma zastosowanie
wprost tylko do obywateli polskich. Wprawdzie w art. 1 pkt 1 tej
ustawy stwierdzono, że system oświaty zapewnia w szczególności
realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
do kształcenia się, lecz w dalszej części tego przepisu jest
mowa o prawach dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, bez zastrzeżenia,
iż chodzi o dzieci i młodzież, które są obywatelami Polski. Z kolei
w art. 94a ust. 1 omawianej ustawy jednoznacznie stwierdzono,
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Art. 1 1. Ustawa o systemie oświaty

iż osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki
i opieki w publicznych przedszkolach, a podlegające obowiązkowi
szkolnemu korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach
podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych
oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych na warunkach
dotyczących obywateli polskich” (tak NSA w wyr. z 1.7.2008 r.,
II GSK 214/08, Legalis). Dalej w tymże orzeczeniu NSA wskazuje,
iż skoro w świetle art. 87 pkt 1 Konstytucji RP źródłami
powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, to
przyjęcie poglądu o obowiązywaniu na terytorium Rzeczypospoli-
tej jedynie prawa właściwego dla narodowości dzieci, pobierających
naukę na jej terytorium, naruszałoby porządek konstytucyjny
i pozostawałoby w sprzeczności z zasadą legalizmu, o jakiej mowa
w art. 7 Konstytucji RP.

5. Przechodząc dalej, do wyartykułowych także w pkt 15
omawianego artykułu praw dzieci i młodzieży do wychowania
i opieki, zwrócić należy uwagę, iż przysługujące wymienionym
podmiotom oddziaływania oświatowego prawo należne jest od-
powiednio do wieku i osiągniętego rozwoju. Ta zasada ogólna
znajduje rozwinięcie w przepisach nieco dalszych – albowiem
już w pkt 4, 5 i n. komentowanego artykułu, ale także w wielu
kolejnych, uszczegóławiających tę materię, przepisach ustawy.

6. W dalszej kolejności, w art. 1 pkt 2, ustawa stanowi6
o wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Przepis
ten swoje rozwinięcie znajduje m.in. w art. 71b OświatU.
Ustawodawca stanął na stanowisku konieczności przydania prymatu
rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczej, statuując zasadę,
iż rola systemu oświaty w tej materii winna być pomocnicza,
subsydiarna.

7. W kolejnych punktach art. 1 OświatU, jako zasadę ustala7
się możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez
podmioty różnej kategorii (art. 1 pkt 3). Reguła ta, mająca
niewątpliwie charakter naczelnej, jest rozwinięciem konstytucyjnej
zasady, płynącej z art. 70 Konstytucji RP, z kolei dalszym,
ustawowym rozwinięciem tej zasady jest już art. 5 ust. 1 OświatU.
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

8. Jak wskazano już wyżej, zasadę optymalizowania rozwiązań 8
odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju ustawodawca
rozwija, wskazując na potrzebę dostosowania treści, metod i orga-
nizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także
na możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i specjalnych form pracy dydaktycznej. Te ogólne zapisy ustawy
znajdują rozwinięcie w art. 1 ust. 5 oraz 5a, w których ustawodawca
zapewnia, iż celem ustawy jest zapewnienie możliwości pobierania
nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie, z uwzględnianiem
indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji, a także opieki nad
uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
m.in. zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i progra-
mów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. To właśnie w związku
z przepisami art. 1 ust. 5 oraz 5a OświatU Minister Edukacji
Narodowej zobligowany był, na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3
OświatU, uregulować w drodze rozporządzenia warunki organi-
zowania kształcenia, wychowania i opieki nad takimi uczniami
w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach
i szkołach lub oddziałach integracyjnych, a także zatrudnienie
specjalistów dla realizacji tych zadań. Specjalistami tymi zgodnie
z § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 17.11.2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych spo-
łecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 414) są nauczyciele
zatrudnieni dodatkowo mający kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej. Celem ich zatrudnienia jest współorganizowanie kształ-
cenia integracyjnego, które to współorganizowanie realizowane
jest w formach określonych w ust. 3 § 6 ww. rozporządzenia.
Orzecznictwo, odnoszące się do komentowanych ustępów art. 1,
zwraca uwagę na potrzebę odpowiedzialnego podejścia do kwestii
przydania organowi prowadzącemu placówkę prawa zatrudnienia
specjalistów w danym zakresie. W wyroku NSA w Warszawie
z 1.10.2013 r. (I OSK 1301/13, niepubl.) wskazuje się, iż
oceniając kwestię, czy przysługujące organowi prowadzącemu
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Art. 1 1. Ustawa o systemie oświaty

prawo do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zostało przekroczone, należy brać pod
uwagę element „mnogości typów szkół i placówek, w których
są zatrudnieni nauczyciele oraz różnorodności charakteru ich
pracy” (bacząc zwłaszcza na fakt specyfiki pracy specjalistów
wspomagających). W powoływanym orzeczeniu NSA stwierdza –
odnosząc się do potrzeby zapewnienia wsparcia wychowankom
przez specjalistów – iż nie ma możliwości jedynie ustawowego
określenia pensum, które uwzględniłoby całą specyfikę pracy
poszczególnych grup nauczycieli. Naczelny Sąd Administracyjny
wskazuje, że „analizując przyjęte rozwiązania można stwierdzić,
iż ustawowe unormowania w tym zakresie odnoszą się do
poszczególnych rodzajów szkół oraz placówek i co do zasady
dotyczą nauczycieli edukacyjnych. Natomiast przede wszystkim
z uwagi na charakter pracy poszczególnych grup nauczycieli,
który z oczywistych względów może być uzależniony m.in.
od lokalnych uwarunkowań społecznych, kwestie tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dla wskazanych w ustawie w art. 42 ust. 7
pkt 3 nauczycieli podlegają określeniu przez organ prowadzący
szkołę. Przy czym należy zwrócić uwagę, że zawarta w powołanym
wyżej przepisie delegacja jedynie w bardzo ograniczonym zakresie
odnosi się do nauczycieli bezpośrednio edukacyjnych, wskazując
m.in. na nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej
czy też na odległość. Natomiast dotyczy głównie nauczycieli,
którzy realizują zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej. Wskazują bowiem
bezpośrednio pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych”.

9. Przechodząc dalej, do omówienia pkt 6 komentowanego9
artkułu, należy wskazać, iż ustawodawca zwraca szczególną uwagę
na zagadnienie wzmocnienia opieki nad uczniami szczególnie
uzdolnionymi, stanowiąc, iż system oświaty winien umożliwiać
uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych
programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu
w czasie skróconym. Ta niezmiernie lakoniczna formuła pozwala
stwierdzić, iż najważniejszą cechą, odróżniającą podejście usta-
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1

wodawcy do dzieci wybitnie uzdolnionych, jest umożliwienie
im przyspieszonego ukończenia szkół każdego typu, co zdaje
się statuować zasadę niezmuszania dzieci wyróżniających się do
„oczekiwania” na swych nieco bardziej przeciętnych rówieśników.

10. Przy omówieniu pkt 7 – w którym sformułowano postulat 10
upowszechniania dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia
dalsze kształcenie w szkołach wyższych – należy zwrócić
uwagę na bogate orzecznictwo, powstałe na kanwie skarg osób
niedopuszczonych do egzaminu maturalnego lub tych, które złożyły
go z wynikiem negatywnym. W judykatach rozstrzygających te
skargi (w tym w orzeczeniach TK) wielokrotnie wskazuje się
na fakt, iż sama formuła szkoły, taka jak np. liceum czy liceum
profilowane, nie warunkuje jeszcze realizacji przez system oświaty
dostępu do szkół, których ukończenie otwiera drogę do studiów
– dopiero oparte na obiektywnych kryteriach dopuszczenie do
egzaminu maturalnego, rzetelne jego przeprowadzenie oraz w pełni
prawidłowa ocena jego wyników będą stanowiły o rzeczywistym
zapewnieniu zainteresowanym dostępu do szkół, których ukończe-
nie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych. Bez w pełni
zobiektywizowanego procesu oceny abiturientów prawo to jawi się
jako iluzoryczne.

11. Niezależenie od powyższego należy wskazać, iż powyższa 11
supozycja o dostępie do szkół wyższych zapewne nieprzypadkowo
została zamieszczona zaraz po pkt 6, odnoszącym się do postulatu
umożliwienia przyspieszenia ukończenia danych szkół przez dzieci
wybitnie uzdolnione – niewątpliwie zestawienie pkt 6 i 7
art. 1 pozwala przyjąć, iż będące intencją ustawodawcy czasowe
skrócenie ścieżki edukacyjnej dzieci uzdolnionych nie jest celem
samym w sobie, ale zmierza do możliwości przyspieszonego
przystąpienia tychże właśnie do nauki na studiach wyższych.

12. Artykuł 1 w pkt 8 daje możliwość uzupełniania przez 12
osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany
kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych – jest to niewątpliwie
wyraz recepcji w polskim systemie prawnym idei nauki przez
całe życie, dostosowania się do zmieniających się realiów
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zapotrzebowania na dane kwalifikacje na rynku pracy oraz coraz
dalej idącej zasady rafinacji specjalizacji.

13. Punkt 9 omawianego artykułu wskazuje na potrzebę13
realizacji zasady zmniejszania różnic w warunkach kształcenia,
wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju –
jest to, jak się zdaje, refleks zasady zrównoważonego rozwoju,
przyjętej w krajowych (oraz wynikających z prawodawstwa UE)
strategiach rozwoju. Koncepcja niwelowania ww. różnic odnosi
się także do dysproporcji obserwowalnych pomiędzy ośrodkami
wielkomiejskimi i wiejskimi.

14. Odnosząc się do statuowanego w pkt 10 postulatu14
utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach i placówkach, warto przytoczyć
wyrok WSA w Olsztynie z 19.11.2013 r. (II SA/Ol 779/13,
Legalis), rozstrzygający sprawę, w której strona skarżąca podnosiła,
iż realizowany w danej miejscowości „zamiar likwidacji szkoły
przyczyni się do zwiększenia różnic w warunkach kształcenia
dzieci z części gminy z uwagi na wydłużenie odległości od szkół”
– co stanowić będzie obrazę art. 1 pkt 10 OświatU „z uwagi
na fakt, że planowana likwidacja szkoły stworzy zagęszczenie
uczniów i spowoduje niebezpieczne i niehigieniczne warunki nauki
dzieci w szkołach w B i C”. W cytowanym orzeczeniu WSA
wskazał, że „nie nastąpiło naruszenie art. 1 pkt 10 OświatU,
zgodnie z którym system oświaty zapewnia w szczególności:
utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wy-
chowania i opieki w szkołach i placówkach. Wyjaśnić należy,
iż jest to przepis o charakterze ogólnym, który należy rozumieć
jako zbiór postulatów i wytycznych, według których winien być
zorganizowany system oświaty, ale także jako pewien standard,
jaki powinien być spełniony. Tak więc jednostki samorządu
terytorialnego zobligowane do wykonywania na swoim terenie
zadań oświatowych winny kierować się tymi wytycznymi, które
w dalszych przepisach zostały wyartykułowane już w sposób
konkretnych norm prawa. Nie sposób zatem w oparciu o takie
zalecenie postawić skarżonej uchwale zarzutu naruszenia art. 1
pkt 10 OświatU”. Jak anonsowano to wcześniej powyższe jest
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przykładem tego, iż niekiedy odrzucana jest rola tych przepisów
jako konkretnych i pozwalających na opieranie na nich w sposób
samoistny zarzutu procesowego, a przyjmowane jest, iż są to
przepisy o charakterze jedynie postulatywnym.

15. Kończąc omówienie art. 1, wskazać należy, iż dominujące 15
jest stanowisko doktryny, że cały przepis co do zasady należy
rozumieć raczej jako zbiór postulatów oraz wytycznych, według
których powinien być zorganizowany system oświaty w Polsce,
a nie wymiar standardów, które powinien spełniać (tak M. Pilich,
Ustawa o systemie Oświaty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 24).

Art. 2. [Podmioty]
System oświaty obejmuje:

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przed-
szkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkol-
nego;

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

łami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzo-
stwa sportowego,

b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwuję-
zyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi,
sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe
i mistrzostwa sportowego,

c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne,
dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycz-
nymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego,
rolnicze i leśne,

d) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroni-

ska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego;

3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia
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zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu;

5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz
specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7,
a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpo-
wiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6) (uchylony)
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania;

8) (uchylony)
9) zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
9)2 placówki doskonalenia nauczycieli;

10) biblioteki pedagogiczne;
11) kolegia pracowników służb społecznych.

1. Komentowany przepis stanowi próbę opisu pojęcia sytemu1
oświaty, realizowaną za pomocą przedstawienia poszczególnych
składających się nań elementów struktury, jakimi są szkoły,
przedszkola, placówki i in. szczegółowo wymienione podmioty.

2 Art. 2 pkt 9 w brzmieniu ustawy z dnia 11.07.2014 r. (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1198), która wchodzi w życie 1.10.2016 r.
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2. Na pierwszym miejscu wśród podmiotów tworzących tenże 2
system wskazano na przedszkola, w tym na przedszkola z od-
działami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy
wychowania przedszkolnego. Odnosząc się do tych ostatnich, to
regulowane zwłaszcza przez art. 6 w ust. 2–2a oraz art. 14a
w ust. 6–7. Przedszkola, jak wynika z ustawy, świadczą usługi
opieki nad dziećmi i wychowania dzieci zasadniczo w wieku od
lat 3 do 6. Przy czym od 1.9.2004 r. w tychże jednostkach może być
organizowane roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
(tzw. zerówka). Według przedstawicieli doktryny z punktu widzenia
organizacyjnego oddziały przedszkolne szkół podstawowych nie
są przedszkolami (tak M. Pilich, Ustawa o systemie Oświaty.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 26–27).

3. Jako drugie, wśród podmiotów tworzących system szkolnictwa 3
wyższego w art. 2 wymieniono szkoły, które stanowią najliczniejszą
grupę podmiotów składających się na system oświaty.

1) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami inte-
gracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

2) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne,
z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi
i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa
sportowego,

3) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwuję-
zyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i spor-
towymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

4) artystyczne;
4. Jak wynika z analizy orzecznictwa, sporne jest, czy z przepisu 4

tego można wyinterpretować w sposób wyczerpujący definicję
pojęcia szkoły. W wyroku bowiem NSA w Warszawie z 7.2.2008 r.
(I OSK 1193/07, Legalis) wskazuje się, iż „według wykładni języ-
kowej pod pojęciem szkoły rozumie się instytucję, której zadaniem
jest kształcenie, które w zależności od poziomu kształcenia obej-
muje szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły wyższe. Z art. 78
Konstytucji RP, regulującego prawo do nauki, pojęcie szkoły nie
zostaje ograniczone tylko do szkół na poziomie podstawowym
i średnim ale obejmuje też szkoły wyższe. Nie ma zatem podstaw
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do oparcia wykładni pojęcia szkoły na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy
z 1991 r. o systemie oświaty (. . . ), który reguluje system oświaty”.
Z orzeczenia tego wynika, iż z regulacji systemu oświaty nie można
wyprowadzać pojęcia szkoły dla potrzeb np. ustalenia przyznania
świadczenia pomocy pieniężnej (w kontekście szafowania przez
jednostki samorządu terytorialnego dotacjami, tudzież ubiegania
się o zwolnienia od danin publicznoprawnych). W powoływanym
orzeczeniu sąd wskazał, iż „pojęcie szkoły, jakim posłużył się
ustawodawca w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
wymaga wykładni i to wykładni systemowej oraz funkcjonalnej,
nie można zatem zaliczyć tej normy do niebudzącej wątpliwości
interpretacyjnej”. W cytowanym orzeczeniu wyrażono pogląd, iż
przesadny formalizm, przyświecający zawężaniu definicji szkoły,
stoi w sprzeczności ze standardami konstytucyjnymi – zwłaszcza
z wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości
społecznej. W innym jednakże orzeczeniu NSA w sposób dość
restrykcyjny wskazał, iż przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy
z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) zwolnienie odnosi się ściśle
do dochodów z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty (a już nie dotyczy ono innych podmiotów
wymienionych w ramach omawianego art. 2). Według poglądu,
zaprezentowanego przez NSA w orzeczeniu z 18.4.2001 r. (I SA/Wr
1234/98, ONSA 2002, Nr 2, poz. 89), podmiot o charakterze
Centrum Szkolenia Zawodowego i Ogólnego (wpisany nawet do
ewidencji kuratorium jako placówka niepubliczna prowadząca
w formach pozaszkolnych działalność oświatową) nie ma prawa
dochodów uzyskiwanych w ramach tej placówki objąć zwolnieniem
od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 36 u.p.d.o.f.

5. Jako kolejne elementy struktury systemu oświaty w art. 25
wymienia się placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne
schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego.
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