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Wprowadzenie

Artykuł jest próbą konfrontacji stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z opiniami wyrażonymi przez różne podmioty niezależne od władz pań-
stwowych na temat zgodności przepisów krajowego prawa oświatowego z po-
stanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2012, 
poz. 1169). Warto zatem przypomnieć, że Konwencja ta została przyjęta 13 
grudnia 2006 r. w trakcie 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjedno-
czonych, do podpisu dla wszystkich państw i dla organizacji integracji regio-
nalnej – zgodnie z treścią art. 42 owego dokumentu (Konwencja o prawach…, 
Dz.U. 2012, poz. 1169) – otwarta została zaś 30 marca 2007 r. w siedzibie ONZ 
w Nowym Jorku. Przedstawiciele rządu polskiego złożyli stosowny podpis już 
w dniu otwarcia Konwencji (Styk, b.r.w., s. 6). Przepis, wyrażony w art. 43 Kon-
wencji, wymaga jednak podjęcia następnego kroku, a mianowicie zgody na for-
malne związanie się z jej postanowieniami, wyrażonej przez władze państw – 
sygnatariuszy – na drodze procedury ratyfikacyjnej. Jeżeli chodzi o Polskę, to 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
1997 Nr 78, poz. 483), ratyfikacja umowy międzynarodowej, podobnie jak jej 
wypowiedzenie, wymaga zgody w postaci ustawy wówczas, gdy odnosi się ona 
do „[…] wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konsty-
tucji” oraz „[…] spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wy-
maga ustawy”. Zgoda Parlamentu, wyrażona we wspomniany sposób, wywiera 
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– o czym należy pamiętać – konkretne skutki prawne. W przypadku zgody na 
ratyfikację Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ową konsekwencją 
jest fakt „wejścia” zawartych w niej regulacji do wewnętrznego porządku praw-
nego, co więcej – na co zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich (Kon-
wencja… Poradnik RPO, 2013, s. 10) – mają one pierwszeństwo wówczas, gdy 
przepisy prawa krajowego są z nimi sprzeczne. Taki status omawianej Konwen-
cji wynika z jej miejsca w kategoryzacji dokumentów prawnych o charakterze 
międzynarodowym. W odróżnieniu od deklaracji i uchwał – jak wyjaśnia Ma-
ria Jankowska (2011/2012, s. 29) – wszelkiego rodzaju konwencje oraz traktaty 
zobowiązują władze państwowe do zapewnienia zawartym w nich przepisom 
stosownego – wskazanego wcześniej – miejsca w prawie wewnętrznym. Nie bez 
znaczenia jest również to, że władze poszczególnych Państw Stron, ratyfikując 
Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, wyrażają na arenie międzyna-
rodowej zapewnienie, iż funkcjonujące na ich obszarze rozwiązania prawne i or-
ganizacyjne oraz kierunek praktycznej polityki społecznej zgodne są z duchem 
tego dokumentu, wszelkie zaś niedociągnięcia w tym zakresie będą usuwane 
w myśl rekomendacji Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych (powo-
łanego na mocy art. 34 Konwencji) sformułowanych na podstawie sprawozdań 
przedłożonych przez owe państwa z działań podjętych w celu realizacji powzię-
tych zobowiązań w zakresie propagowania, ochrony i urzeczywistniania praw 
osób z niepełnosprawnością (art. 35).

Procedura formalnego wiązania się Polski z postanowieniami Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych

Władze naszego państwa długo przygotowywały się do ratyfikacji omawia-
nego aktu prawnego. Ważnym elementem owego przygotowania była wnikliwa 
analiza polskiego prawa pod kątem zgodności zawartych w nim regulacji z prze-
pisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą prowadziło w la-
tach 2008–2011 ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współpra-
cując w tym względzie z wieloma innymi resortami i instytucjami (Styk, b.r.w., 
s. 6). Można domniemywać, że efekty owego rozpoznania prawa wewnętrznego 
były ważnym asumptem do sporządzenia obszernego dokumentu pt. „Uzasad-
nienie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób nie
pełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.” (2012), 
złożonego do Sejmu w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez Rząd RP. W treści tego do-
kumentu znalazło się m.in. przekonanie, że obowiązujące w Polsce prawo – doty-
czące zarówno kwestii politycznych, obywatelskich, jak i społecznych – zgodne 
jest z regulacjami zapisanymi w Konwencji, co zapewnia właściwe wykonanie 
jej postanowień. Odnotowane wyjątki, dotyczące części dwóch przepisów Kon-
wencji, odnoszących się kolejno do zdolności osób z niepełnosprawnością do 
czynności prawnych i zawierania małżeństw, staną się – zgodnie z analizowa-



7

CNS nr 2(48) 2020, 5–28

O prawie do edukacji w świetle postanowień Konwencji o prawach osób…

nym uzasadnieniem – przedmiotem odpowiedniego oświadczenia interpreta-
cyjnego oraz zastrzeżenia (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 146). 
Ustawę ratyfikacyjną Sejm RP przyjął w dniu 15 czerwca 2012 r. (Ustawa z dnia 
15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji…, Dz.U. 2012, poz. 882). Fakt ten 
upoważnił Prezydenta RP do podpisania dokumentu ratyfikacyjnego. Miało to 
miejsce 6 września 2012 r., a już 25 września dokument ten został przekazany 
przez delegację polską Sekretarzowi Generalnemu ONZ. Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych do powszechnej wiadomości trafiła w dniu formalne-
go opublikowania jej polskojęzycznej treści na łamach Dziennika Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej 25 października 2012 r. (Konwencja o prawach…, Dz.U. 
2012, poz. 1169). W tym samym dniu ukazało się oświadczenie rządowe o jej 
mocy obowiązującej (Oświadczenie rządowe…, Dz.U. 2012, poz. 1170). Prawie 
sześć lat minęło od podpisania Konwencji przez Polskę do momentu jej ratyfi-
kacji. Nie sposób pominąć fakt, że do tej pory Polska nie podpisała Protokołu 
Fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (Protokół 
Fakultatywny…, http://www.unic.un.org.pl, dostęp: 26.08.2018). Dokument ten 
daje możliwość indywidualnego, bezpośredniego składania skarg do wspomnia-
nego wcześniej Komitetu do spraw praw osób niepełnosprawnych przez osoby, 
które ze względu na swoją niepełnosprawność czują się pokrzywdzone przez 
własne państwo (szczegółowe informacje na temat zapowiedziany tytułem tego 
fragmentu znajdują się w opracowaniach: Dyduch, Mikrut, 2019, s. 44–51; Mi-
krut, 2018, s. 97–98).

Prawo do edukacji w ujęciu przepisów Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych

Sam fakt uwzględnienia w omawianej Konwencji prawa do edukacji osób 
z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania struktury i/lub funkcji organizmu nie 
jest niczym nowym w jurysdykcji międzynarodowej. Ideę, głoszącą że prawo to 
należy do jednych z podstawowych praw osób z niepełnosprawnością, wynika-
jących z godności każdego człowieka, w sposób bardziej lub mniej bezpośredni 
odczytać można m.in. w wielu deklaracjach, uchwalonych z inicjatywy Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. Przykładem są postanowienia, zawarte w aktach 
prawnych, odnoszących się do beneficjentów z niepełnosprawnością określone-
go rodzaju lub osób z niepełnosprawnością w ogóle (zob. Jankowska, 2011/2012, 
s. 36–37), takich jak: Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo z 1971 r., 
Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych z 1975 r., Zasady Tallińskie z 1989 r. 
czy wreszcie Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnospraw-
nych z 1993 r. (zob. Dyduch, Mikrut, 2019, s. 13–22). Szczególna wartość posta-
nowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, kryje się jednak w tym 
– jak wyjaśnia Roman Wieruszewski (2008, s. 10) – że stanowią one konkretne 
wskazania, adresowane do władz państw – formalnie wiążących się z tym doku-
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mentem – odnośnie do tego, co powinny one uczynić, aby stworzyć warunki do 
nieograniczonego korzystania ze wszystkich praw i wolności człowieka swoim 
obywatelom, doświadczającym takiego czy innego rodzaju niepełnosprawności, 
a więc i prawa do edukacji, na tych samych zasadach, które odnoszą się do po-
zostałych obywateli danego państwa. Władysław Dykcik (1997, s. 46) podobną 
cechę dostrzegał w przywołanych już Standardowych Zasadach Wyrównywa-
nia Szans Osób Niepełnosprawnych. Jednakże należy pamiętać, że te ostatnie 
mają status deklaracji, nie zaś konwencji, co oznacza, że nie mają takiej mocy 
prawnej, aby obligować władze do bezwzględnej realizacji zawartych w nich 
przepisów; co najwyżej – jak zapisano w punkcie 14 analizowanego dokumentu 
(Standardowe Zasady…, 1993) – stanowić mogą moralny i polityczny impuls do 
podejmowania przez nie stosownych kroków w tym zakresie.

Jakie zatem – jak to ujął Piotr Pawłowski (2007, s. 2) – „gotowe rozwiązania 
legislacyjne” twórcy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych proponują 
wprowadzić do wewnętrznego porządku prawnego danego państwa, aby chro-
nić, propagować i urzeczywistniać prawo do edukacji osób będących ich adre-
satami? Odpowiedź na tak postawione pytanie zawiera treść art. 24 Konwencji, 
zatytułowanego „Edukacja” (Konwencja o prawach…, Dz.U. 2012, poz. 1169). 
Punktem wyjścia jest tutaj stwierdzenie, że Państwa Strony uznają prawo be-
neficjentów Konwencji do dostępu do edukacji bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i „[…] na zasadach równych szans” (art. 24 pkt. 1). Warunkiem urzeczywistnienia 
tego prawa jest – jak dalej zapisano w cytowanym artykule (tamże) – „[…] włą-
czający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach 
edukacji i w kształceniu ustawicznym”. Powinien to być system ukierunkowany 
na możliwie pełny rozwój każdego człowieka, jego poczucia godności i war-
tości, akcentujący konieczność poszanowania praw i wolności człowieka oraz 
ludzkiej różnorodności (art. 24 pkt. 1 lit. a). Powinien zatem w maksymalnym 
stopniu wykorzystywać również możliwości osób z niepełnosprawnością w celu 
rozwijania ich osobowości, talentów i cech twórczych, a także wszelkich zdol-
ności o umysłowym i fizycznym charakterze (art. 24 pkt. 1 lit. b). W efekcie, 
system taki zmierzać powinien do umożliwienia osobom z niepełnosprawnością 
„[…] skutecznego udziału w wolnym społeczeństwie” (art. 23 pkt. 1 lit. c).

Organizując tak rozumianą edukację włączającą, Państwa Strony zapewniają 
społeczność międzynarodową i samych beneficjentów Konwencji, że ich nie-
pełnosprawność w żaden sposób nie będzie powodem stawiania ich poza po-
wszechnym systemem edukacji. Ponadto, że na tych etapach edukacji, które 
obejmują dzieci i młodzież w wieku obowiązku szkolnego lub nauki na pozio-
mie szkoły średniej, pobieranie nauki w ramach tego systemu będzie bezpłatne 
(art. 24 pkt 2 lit. a). W odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością, warun-
ki edukacji włączającej spełniać będą wysokie standardy, nie odbiegające od 
tych, którym podlegają ich rówieśnicy i – co ważne – edukacja ta będzie miała 
miejsce w społecznościach, w których oni żyją (art. 24 pkt 2 lit. b). W celu pod-
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niesienia skuteczności edukacji omawianej grupy osób, Państwa Strony zapew-
nią im w ramach powszechnego systemu edukacji niezbędne wsparcie (art. 24 
pkt 2 lit. d). Nie wyklucza to jednak – jak autor tekstu odczytuje przepis za-
warty w art. 24 pkt 2 lit. e – tworzenia specjalnych warunków edukacji dla 
tych uczniów z niepełnosprawnością, którzy na drodze do pełnego włączenia 
wymagają zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, maksymalizującym 
ich rozwój edukacyjny i społeczny. Ponadto z treści art. 24 pkt 2 lit. c wynika, 
że Państwa Strony, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów z niepełno-
sprawnością, zapewnią wprowadzanie zasad racjonalnego usprawnienia (więcej 
informacji na ten temat można znaleźć m.in. w Mikrut, 2017a, 2017b). Te ostanie 
należy rozumieć – zgodnie z art. 2 Konwencji – jako

[…] konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające niepropor-
cjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przy-
padku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania 
z wszelkich praw i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie rów-
ności z innymi osobami.

Aby owe zapewnienia i gwarancje znalazły swoje urzeczywistnienie, koniecz-
ne jest podjęcie pewnych działań zarówno w wymiarze prawnym, jak i organi-
zacyjnym. Wiele z nich – o czym wspominał cytowany wcześniej Wieruszewski 
(2008, s. 10) – sugeruje treść Konwencji. W odniesieniu do rozpatrywanych tutaj 
kwestii, zawarte zostały one w art. 24 pkt. 3, 4 i 5. Wśród środków, umożliwia-
jących osobom z niepełnosprawnością przyswojenie takich umiejętności życio-
wych i społecznych, które ułatwią im pełną i równą partycypację w edukacji 
oraz w życiu społecznym i kulturowym, wskazane zostały m.in.:
 – ułatwienie w zakresie komunikacji. W rozumieniu rozpatrywanej Konwencji 

(art. 2), komunikacja obejmuje „[…] języki, wyświetlanie tekstu, alfabet Bra-
ille’a, komunikację przez dotyk, dużą czcionkę, dostępne media, jak i sposo-
by, środki i formy komunikowania się na piśmie, przy pomocy słuchu, języka 
uproszczonego, lektora” oraz różne formy komunikacji wspomagającej i al-
ternatywnej, w tym dostępne rozwiązania z obszaru technologii informacyj-
no-komunikacyjnej. W odniesieniu do prawa do edukacji szczególnie pod-
kreślona została rola ułatwień w ramach opanowywania alfabetu Braille’a, 
wspomagających i alternatywnych metod komunikowania się (art. 24 pkt. 3 
lit. a) oraz języka migowego (art. 24 pkt 3 lit. b);

 – ułatwienie w zakresie opanowania orientacji i umiejętności poruszania się 
(art. 24 pkt 3 lit. a);

 – zagwarantowanie, szczególnie dzieciom niewidomym, głuchym i głucho-
niewidomym, takich warunków edukacji, w których uwzględnia się najod-
powiedniejsze dla danego ucznia: język oraz sposoby i środki komunikacji, 
a także tego, że owa edukacja ma miejsce w środowisku, które maksymali-
zuje jego rozwój (art. 24 pkt 3 lit. c), co – zdaniem autora tego artykułu – su-
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geruje, iż w pewnych indywidualnych przypadkach, mogą to być placówki 
o specjalnym charakterze.
Ponadto w pkt. 4 analizowanego art. 24 Konwencji wskazano, że ochrona, 

popieranie i urzeczywistnianie prawa do edukacji osób z niepełnosprawnością, 
wymaga od władz danego państwa podjęcia działań, ukierunkowanych na za-
trudnianie wysokokwalifikowanych nauczycieli, także tych z niepełnosprawno-
ścią, dysponujących uprawnieniami w zakresie stosowania języka migowego 
i/lub alfabetu Braille’a, oraz działań zmierzających do szkolenia rozmaitych 
specjalistów, pracujących na wszystkich poziomach edukacji, w celu wyposa-
żenia ich w stosowną wiedzę i umiejętności z zakresu niepełnosprawności oraz 
wspomagania rozwoju i funkcjonowania osób, które jej doświadczają. Kolej-
ną sugestią (art. 24 pkt 5) jest konieczność podjęcia przez owe władze takich 
rozwiązań, które na zasadzie równości i braku jakiejkolwiek dyskryminacji 
z powodu niepełnosprawności, zapewnią beneficjentom Konwencji dostęp do 
„[…] powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia 
dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie”. Jedną z dróg wiodących do 
tego celu jest zagwarantowanie im racjonalnego usprawnienia.

Wydaje się, że w ramach rozważań o prawie do edukacji zapisanym w Kon
wencji o prawach osób niepełnosprawnych warto nieco dłużej zatrzymać się 
nad treścią oznaczoną jako art. 24 pkt 1 lit. a. Wyraźnie ukierunkowuje ona re-
fleksję nad sposobem pojmowania terminu „włączający system edukacji”. Zgod-
nie z tym przepisem – co warto powtórzyć – system taki powinien wzmacniać 
m.in. poszanowanie różnorodności ludzkiej. Z oczywistych względów, postano-
wienia Konwencji zmierzają do popierania, ochrony i zapewnienia „[…] pełnego 
i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności” 
przez osoby o zaburzonym rozwoju i funkcjonowaniu struktury i/lub funkcji 
organizmu (art. 1). Jest to bowiem akt prawny o specjalnym charakterze, którego 
podmiotem regulacji są właśnie osoby z niepełnosprawnością (zob. Jankowska, 
2011/2012, s. 27–28). Mimo takiego charakteru omawianej Konwencji, jej twór-
cy nadają takie znaczenie edukacji włączającej, które bliskie jest (bądź nawet 
tożsame) tym współczesnym ujęciom zagadnienia, które wyraźnie różnicują 
pola znaczeniowe (i ich praktyczne skutki) takich pojęć, jak „edukacja integra-
cyjna” i „edukacja włączająca”. Pierwsze z nich – jak, m.in. na podstawie boga-
tej literatury obcojęzycznej, wyjaśnia Anna Zamkowska (2009, s. 41) – odnosi 
się do dostępu do szkół ogólnodostępnych uczniów szczególnego rodzaju, tj. ta-
kich, u których źródła specjalnych potrzeb edukacyjnych tkwią w ich strukturze 
biopsychospołecznej, z czym mamy do czynienia np. w przypadku niektórych 
uczniów z trudnościami w uczeniu się, w zachowaniu, z uszkodzeniami senso-
rycznymi czy z niepełnosprawnością fizyczną. Inaczej rzecz wygląda w przy-
padku edukacji włączającej. Pomijając tutaj kwestie samej różnicy w organizacji 
warunków obu rodzajów kształcenia – na którą cytowana autorka zwraca wiele 
uwagi – wskazać należy, że w sytuacji edukacji włączającej, szkoła bierze pod 
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uwagę wszelkie różnice między uczniami, a nie tylko te wynikające z niepełno-
sprawności, i wszystkie z nich traktuje jako naturalne uwarunkowania swoich 
oddziaływań. Wynika z tego, że niepełnosprawność nie jest w tym kontekście 
traktowana jako jedyne źródło potrzeb edukacyjnych. Mogą mieć one wiele 
innych przyczyn, wynikających ze zróżnicowanych okoliczności natury socjo-
kulturowej, rodzinnej czy nawet etnicznej. Podobne spojrzenie na rozumienie 
edukacji włączającej, prezentuje Grzegorz Szumski (Szumski, współpraca Fir-
kowska-Mankiewicz, 2010, s. 11–27). Swój punkt widzenia autor zbudował na 
podstawie krytycznego podejścia do koncepcji Alfreda Sandera, według którego 
edukację włączającą można traktować jako, po pierwsze, synonimiczne okre-
ślenie kształcenia integracyjnego, po drugie – jako udoskonalone kształcenie 
integracyjne, po trzecie wreszcie – jako udoskonalone i poszerzone kształce-
nie integracyjne. Wśród różnych sposobów różnicowania rozpatrywanych tutaj 
pojęć, Szumski wskazał na możliwość traktowania edukacji włączającej jako 
poszerzonej odmiany kształcenia integracyjnego, podkreślając możliwość wy-
różnienia dwu wariantów takiego spojrzenia: specjalnopedagogicznego i ogól-
nopedagogicznego. 

Pierwszy z nich zakłada wiele zmian w systemie szkolnym ukierunkowanych 
– najkrócej rzecz ujmując – na autentyczne upodobnienie i uwspólnienie proce-
su kształcenia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, niezależnie od 
rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Drugi wariant, tj. ogólnopedagogicz-
ny – co jest ważne z rozpatrywanego tutaj punktu widzenia – zakłada, że isto-
tą edukacji włączającej jest zaspokajanie szerokich i zróżnicowanych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów, nie tylko tych tradycyjnie pojmowanych 
jako specjalne, w ramach zwykłych klas szkół ogólnodostępnych. Owe potrzeby 
mogą wynikać m.in. z pochodzenia etnicznego, języka, religii, światopoglądu 
czy płci (Szumski, współpraca Firkowska-Mankiewicz, 2010, s. 19).

Takie rozważania mają sens w kontekście odbywającej się od wielu lat 
w przestrzeni publicznej polemiki, na temat stopnia wywiązywania się Polski 
z realizacji prawa do edukacji, w rozumieniu zapisanym w analizowanej Kon-
wencji. Wariancja poglądów dotyczących tej kwestii może wynikać bowiem 
z różnego pojmowania pojęć edukacja integracyjna i edukacja włączająca, tym 
bardziej, że przed ukazaniem się w 2012 r. oficjalnego tłumaczenia Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych, funkcjonowały różne wersje tego tekstu, 
do których nawiązywali uczestnicy dyskursu (w tym autor tego artykułu, zob. 
Mikrut, 2016). W znanych autorowi tłumaczeniach z tamtego okresu pojawia 
się określenie edukacja integracyjna. Z takim przypadkiem mamy do czynienia 
chociażby w tłumaczeniu, upowszechnionym w 2007 r. przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji (Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych…, 2007). Ta 
wersja tłumaczenia Konwencji, umieszczona została również na stronie Ośrodka 
Informacji ONZ w Warszawie (http://www.unic.un.org.pl, dostęp: 25.08.2019). 
W art. 24 pkt. 1 wspomnianego tłumaczenia zapisana została konieczność stwo-
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rzenia przez Państwa Strony systemu „[…] edukacji integracyjnej na wszystkich 
etapach edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego”. Podobnie rzecz wygląda 
w polskim tłumaczeniu tego dokumentu z 2008 r., dołączonym do wniosku sto-
sownej komisji, odnoszącym się do decyzji Rady Unii Europejskiej o przyjęciu 
przez Wspólnotę Europejską omawianej Konwencji (https://eur-lex.europa.eu, 
dostęp: 25.08.2019). Rozpatrywany zapis, w tej wersji tłumaczenia, przyjął 
brzmienie: „[…] Państwa Strony zapewniają integracyjny system kształcenia na 
wszystkich poziomach edukacji i możliwość uczenia się przez całe życie”.

Na podstawie analizy tekstu wspomnianego wcześniej Uzasadnienia rządowe-
go projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
nie można rozstrzygnąć kwestii, które z pojęć, będących przedmiotem dysku-
sji, było brane pod uwagę przy redagowaniu tego tekstu. W dołączonej bowiem 
„Liście ustaw i innych aktów prawnych omówionych w uzasadnieniu wniosku” 
brak jest stosownego odniesienia (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, 
s. 161–170). Co prawda, w rozdziale II, w ramach tzw. Postanowień podstawo-
wych, odnaleźć można sformułowanie, że należy do nich m.in. „stworzenie włą-
czającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji” (Uzasadnienie rządo-
wego projektu…, 2012, s. 5–6). Jednakże w bardzo obszernym wyjaśnieniu spo-
sobu, w jakim Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w krajowym porządku 
prawnym odnoszących się do prawa do edukacji, terminy „edukacja włączająca” 
i „edukacja inkluzyjna” nie pojawiają się w żadnym kontekście. Można dostrzec 
tam jedynie terminy typu „przedszkole integracyjne”, „szkoła integracyjna”, 
„odział integracyjny” czy „środowisko integrujące” (Uzasadnienie rządowego 
projektu…, 2012, s. 74–94). Spowodowane jest to zapewne obowiązującymi 
wówczas przepisami krajowego prawa oświatowego, które głównie takimi okre-
śleniami operowały.

Stopień realizacji przez Polskę prawa do edukacji w rozumieniu Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych – polemika wybranych opinii 
i poglądów

W ramach wspomnianego wcześniej wyjaśnienia, dotyczącego „Sposobu, 
w jakim umowa dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym”, sta-
nowiącego istotną część Uzasadnienia rządowego projektu ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (2012, s. 74–94), Rząd 
RP przypomina, że prawo do nauki w Polsce, zagwarantowane jest w stosow-
nej ustawie o systemie oświaty, obejmującej swoimi regulacjami także dzieci 
i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tamtym czasie, obo-
wiązującym aktem prawnym we wspomnianym zakresie, była Ustawa o sys-
temie oświaty z dnia 7 września 1991 r., zob. Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.). Osobom z niepełnosprawnością – jak dalej zapisano – stworzono 
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możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, tj. ogólnodostępnych, 
integracyjnych i specjalnych, przy czym zgodnie z przepisami tejże ustawy, 
w wymienionych szkołach zapewniono im dostosowanie treści, metod i orga-
nizacji nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych, a także 
możliwość korzystania przez nich z różnego rodzaju pomocy psychologicznej 
i pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej. Autorzy analizo-
wanego uzasadnienia podkreślają ponadto, że realizację obowiązku szkolne-
go i obowiązku nauki, poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowaw-
czych, zagwarantowano również dzieciom i młodzieży z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej. Zwracają przy tym uwagę, że w przypadku 
małych dzieci (od momentu urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej), 
zagrożonych niepełnosprawnością lub jej doświadczających, organizuje się 
wczesne wspomaganie rozwoju (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, 
s. 74–75). Wśród prawnie usankcjonowanych i praktycznie realizowanych 
działań na rzecz zindywidualizowanego wsparcia dla uczniów z niepełno-
sprawnością – co postulowane jest, jak już wspomniano, w art. 24 Konwencji 
– wymieniono wprowadzony w 2010 r. obowiązek opracowania przez zespół 
nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego programu edukacyjno-te-
rapeutycznego, dzięki czemu uczniowi temu zapewnia się stosownie do jego 
potrzeb indywidualizację programu nauczania i wychowania oraz oddziaływań 
o charakterze terapeutycznym, niezależnie od tego, w jakiego typu szkole po-
biera naukę. Zaakcentowano również – co z kolei wychodzi naprzeciw postano-
wieniom Konwencji, które odnoszą się do zatrudniania na wszystkich etapach 
edukacji wysokiej klasy specjalistów – że w Polsce funkcjonują stosowne ure-
gulowania prawne, uwzględniające kwestie wynikające z niepełnosprawności 
uczniów, dotyczące standardów kształcenia nauczycieli, zasad zatrudniania 
ich oraz wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także ich 
szczegółowych kwalifikacji. W konkluzji znalazło się m.in. stwierdzenie, że: 
„Nie ma żadnych przeszkód, by osoba niepełnosprawna mająca odpowiednie 
kwalifikacje pedagogiczne zastała zatrudniona w szkole ogólnodostępnej lub 
specjalnej” (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 76). Bezpośrednio 
do proponowanych w Konwencji rozwiązań w zakresie komunikacji (art. 24 
pkt 3) nawiązują z kolei te informacje, które dotyczą podręczników szkolnych 
i książek pomocniczych. Zwrócono uwagę na to, że od 2009 r., dzięki adapta-
cji tego rodzaju środków dydaktycznych, znacznie zwiększona została oferta 
ich wykorzystania przez uczniów niewidomych i słabowidzących. Wersje elek-
troniczne podręczników szkolnych, wykonane alfabetem Braille’a, są bowiem 
dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, wykonane w dru-
ku powiększonym zaś, zgodnie z potrzebami uczniów słabowidzących, szkoły 
i placówki otrzymują w formie wydrukowanej (Uzasadnienie rządowego pro-
jektu…, 2012, s. 89).
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Większość przedstawionych dotąd w artykule rozważań, odnoszących się do 
związków między krajowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie prawa osób 
z niepełnosprawnością do edukacji i tymi zapisanymi w Konwencji, ma charak-
ter ogólny i wprowadzający, na co wskazuje opatrzenie ich śródtytułem „Roz-
wiązania podstawowe”. W następnej kolejności autorzy dokumentu szczegółowo 
analizują rozwiązania zapisane w obowiązujących wówczas rozporządzeniach 
ministra odpowiedzialnego za sprawy edukacji, dotyczących m.in.:

 – wydawania orzeczeń (i opinii) o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych;

 – warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, a także – co zostało 
zapisane w osobnym rozporządzeniu – w specjalnych przedszkolach, szkołach 
i oddziałach oraz ośrodkach;

 – sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygoto-
wania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, 
których stan zdrowia wymaga takich rozwiązań;

 – podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół, w tym dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym;

 – rodzajów i zasad działania placówek publicznych, w tym placówek umożli-
wiających edukację i wychowanie uczniów z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, którzy nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu 
zamieszkania;

 – zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym;

 – organizowania kształcenia oraz specjalnych oddziaływań opiekuńczo-wy-
chowawczych w szkołach specjalnych, funkcjonujących w zakładach opieki 
społecznej i jednostkach pomocy społecznej;

 – zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
W Uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o pra

wach osób niepełnosprawnych (2012), mocno akcentowane są dokonujące się 
zmiany, szczególnie te rozpoczęte w roku 2011, w systemie kształcenia  uczniów 
z niepełnosprawnością. Bazują one – jak wyjaśniono (Uzasadnienie rządowego 
projektu…, 2012, s. 84) – na założeniu, że „[…] największe szanse na zaspokoje-
nie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci są wtedy, kiedy wykryje się je jak 
najwcześniej, najważniejszym celem zmian jest zapewnienie pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej jak najwcześniej i jak najbliżej dziecka, w środowisku 
jego nauczania i wychowania (przedszkolu, szkole i placówce)”.
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Dlatego zmiany „[…] organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej zmierzają do zapewnienia bardziej 
efektywnej aniżeli dotychczas, zindywidualizowanej pomocy, w szczególności 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym kształcącym się w szkołach ogólno-
dostępnych”.

Twórcy analizowanego dokumentu, poświęcają stosowną uwagę również ure-
gulowaniom dotyczącym studiów wyższych, podkreślając, że w ostatnich latach 
polskie uczelnie podjęły wiele działań, ukierunkowanych na organizację warun-
ków sprzyjających wyrównywaniu szans studentów z różnego rodzaju niepełno-
sprawnością. Wśród tych poczynań odnotowują m.in. powoływanie pełnomocni-
ków rektora i organizowanie biur ds. osób z niepełnosprawnością, opracowywanie 
odpowiednich zasad rekrutacji, dostosowujących tryb postępowania kwalifika-
cyjnego do potrzeb i możliwości tej grupy kandydatów, możliwość ubiegania się 
o indywidualną organizację studiów, o pomoc materialną w formie stypendium 
specjalnego (obok możliwości otrzymania innych form wsparcia materialnego, 
obejmujących pozostałych studentów), a także – czemu poświęcają szczególną 
uwagę – możliwość udziału studentów z niepełnosprawnością w różnych pro-
gramach realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 91–93).

Analizę powiązań polskich uregulowań odnoszących się do prawa do edukacji 
z przepisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, twórcy dokumen-
tu kończą rozważaniami dotyczącymi kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
W tym kontekście przypominają, że obok jedynie kilku zawodów, w których 
kształcenie zarezerwowane jest wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształcenie 
zawodowe osób z niepełnosprawnością odbywa się na zasadach ogólnych, obo-
wiązujących w  tego typu kształceniu, przy czym warunki i formy egzaminu 
zawodowego dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofi-
zycznych absolwentów (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 94).

Jeżeli chodzi o kształcenie ustawiczne, to w analizowanym dokumencie 
wspomniano jedynie, że zgodnie z polskim prawem oświatowym, organizato-
rzy wszelkich form kształcenia pozaszkolnego, ukierunkowanego na uzyskanie 
i uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej czy umiejętności i kwalifika-
cji zawodowych, zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich warunków or-
ganizacyjnych i technicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom osób z nie-
pełnosprawnością (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 94).

Warto przypomnieć, że w konkluzji Uzasadnienia rządowego projektu ustawy 
o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych znalazło się stwier-
dzenie, że Polska już zapewnia wdrożenie postanowień Konwencji (w tym również 
– logicznie rzecz ujmując – w obszarze praw do edukacji). Jednakże mimo to, „[…] 
pożądana jest dalsza rozbudowa szeroko rozumianych praw społecznych lub po-
prawa wdrożenia, tak, aby zapewnić ich realizację na poziomie odpowiadającym 
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zmieniającym się oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i, szerzej, całego spo-
łeczeństwa” (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 147). Przewidywane 
działania w tym zakresie ujęte zostały w pkt. 4, zatytułowanym „Zmiany prawa, 
sposobu wdrażania prawa i polityki, w celu zapewnienia lepszego wykonywania 
konwencji”. Obejmują one zmiany już rozpoczęte lub zaplanowane do realizacji 
w najbliższym czasie. Żadne z nich nie dotyczą bezpośrednio obszaru edukacji, 
a więc spraw regulowanych w ramach art. 24 Konwencji.

Optymizm Rządu RP nie przez wszystkich zainteresowanych podziela-
ny był w równym stopniu. Warto w tym miejscu odwołać się do poglądów 
wyrażonych na łamach publikacji pt. Polska droga do Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych ONZ, wydanej w Krakowie w 2008 r. przez Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego. Należy jednak pamiętać, że przedstawione 
w niej opinie sformułowane zostały kilka lat wcześniej, a więc mogą odnosić 
się do nieco innej rzeczywistości, chociaż – ogólnie rzecz biorąc – regulo-
wanej tymi samymi ustawami, dotyczącymi systemu edukacji i szkolnictwa 
wyższego. Paweł Wdówik (2008a, s. 127–128), już na samym wstępie krytycz-
nego podejścia, zwraca uwagę na niezgodność języka polskich aktów praw-
nych z intencją twórców Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, co 
znajduje wyraz w tłumaczeniu sformułowania an inclusive education system, 
zawartego w art. 24 tejże Konwencji jako „integracyjny system edukacji” (au-
torzy omawianej publikacji, odwołują się do roboczego tłumaczenia Konwen-
cji, datowanego na marzec 2008 r., zamieszczonego na stronie ówczesnego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Negatywnym następstwem zasto-
sowania takiego sformułowania – jak pisze autor – „[…] będzie promowanie 
kształcenia integracyjnego jako rozwiązania zgodnego z Konwencją, a co za 
tym idzie – zwolnienie szkół ogólnodostępnych z obowiązku równego trakto-
wania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych” (Wdówik, 2008a, s. 127), 
a przecież już wówczas obecne w krajowym systemie kształcenie integracyjne 
było [i jest nadal – przyp. A.M.] co najwyżej etapem przejściowym między 
kształceniem specjalnym a promowanym w Konwencji kształceniem włącza-
jącym. Cytowany autor sugeruje, że najlepszym sposobem wyrażenia ducha 
Konwencji byłoby „[…]  zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwo-
ści kształcenia w szkołach ogólnodostępnych”. Stąd też określenie najbardziej 
zbliżone do oryginalnego zapisu powinno przyjąć brzmienie „ogólnodostępny 
system edukacji” (Wdówik, 2008a, s. 127). Analizując obowiązujące wów-
czas akty prawne, tj. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz nawiązujące do niej akty 
wykonawcze, autor dochodzi do wniosku, że żaden z tych dokumentów nie za-
wiera postanowienia, że podstawową formą dla kształcenia dzieci i młodzie-
ży z niepełnosprawnością jest edukacja włączająca, a ponadto, że szczególnie 
niepokojące jest to, iż niektóre przepisy prawa oświatowego wręcz konserwują 
system segregacyjny. Jeden z wielu przykładów, przytoczonych na rzecz tak 
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sformułowanej tezy, odnosi się do treści art. 3 ust. 1a ustawy o systemie oświa-
ty. Zdaniem autora wyjaśnienie definicyjne, że terminy „szkoła specjalna” lub 
„oddział specjalny” należy rozumieć odpowiednio jako „szkołę lub oddział 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” 
może sugerować interpretację, że uczniowie, spełniający ten warunek, powin-
ni uczęszczać właśnie do tego typu szkół (Wdówik, 2008a, s. 128). Szczegól-
ną uwagę cytowany autor poświęca uczniom z dysfunkcją narządu wzroku. 
Jednej z przyczyn tego, że aż 75% rodziców dzieci niewidomych wybiera dla 
nich szkoły specjalne, upatruje on również w przepisach prawa oświatowe-
go i sposobie ich interpretacji przez dyrektorów szkół rejonowych. W tym 
kontekście przywołuje obowiązujące w tym czasie resortowe rozporządzenia 
z 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opie-
ki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecz-
nie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach oraz 
– zgodnie z odrębnym rozporządzeniem – w przedszkolach, szkołach i od-
działach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Pierwszy z tych dokumentów 
zawiera listę rodzajów niepełnosprawności stanowiących podstawę tworzenia 
szkół specjalnych. Drugi zaś nie podaje żadnej listy owych niepełnosprawno-
ści jako kryterium możliwości podjęcia przez doświadczających ich uczniów 
nauki w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej. To brak takiego wskazania 
w połączeniu z przekonaniem, że miejscem kształcenia uczniów, posiadają-
cych stosowne orzeczenia, jest szkoła specjalna, mogły przyczynić się do tego 
– zdaniem autora – że dyrektorzy szkół rejonowych nakłaniali rodziców do 
składania wniosków o przyjęcie ich dzieci do szkoły specjalnej, aby uniknąć 
przyjęcia ich do kierowanej przez siebie szkoły ogólnodostępnej (Wdówik, 
2008a, s. 128).

Wdówik (tamże, s. 129–130) krytycznie odnosi się również do sposobu re-
alizacji zapisanych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych wskazań, 
dotyczących zapewnienia dzieciom niewidomym najodpowiedniejszych dla 
nich środków komunikacji (art. 24 pkt 3 lit. c). Jego zdaniem, mimo istniejącej 
wówczas prawnej gwarancji, zapisanej w ustawie o systemie oświaty (art. 71d), 
zapewniającej uczniom z niepełnosprawnością dostęp do odpowiednich dla nich 
podręczników, tj. napisanych alfabetem Braille’a i drukiem powiększonym, 
trudno mówić o pełnym wywiązywaniu się państwa z tego zadania. Zdaniem 
autora, uczniowie ci wspomniane podręczniki otrzymują z opóźnieniem lub nie 
otrzymują ich wcale. Pierwsza z tych sytuacji dotyczy głównie szkół specjal-
nych, druga – szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Warto przypomnieć – 
o czym była już mowa – że według autorów Uzasadnienia rządowego projektu 
ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sytuacja 
w tym względzie od 2009 r. uległa poprawie.

Autorzy Polskiej drogi do Konwencji… (2008) formułują również wiele uwag, 
odnośnie do urzeczywistniania prawa osób z niepełnosprawnością do edukacji 
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na poziomie wyższym. Aleksander Waszkielewicz (2008, s. 136) punktem wyj-
ścia swoich rozważań czyni dane statystyczne, dotyczące odsetka osób z niepeł-
nosprawnością legitymujących się wyższym wykształceniem, który według da-
nych z końca 2007 r. był prawie trzykrotnie niższy od analogicznego wskaźnika 
dla osób pełnosprawnych (odpowiednio: 5,9% i 15,9%). Wśród przyczyn takiego 
stanu rzeczy autor wskazuje brak w obowiązującej w tym czasie Ustawie z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 
z późn. zm.) przepisów regulujących chociażby takie kwestie, jak „[…] dosto-
sowanie procesu rekrutacyjnego, dydaktycznego, zdawania egzaminów itp. do 
potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych” (Waszkielewicz, 2008, s. 136). 
W efekcie – jak autor konkluduje – szansa, że wspomniane osoby nie będą dys-
kryminowane w różnych sytuacjach związanych z procesami naboru na studia 
i kształcenia zależy wyłącznie „[…] od dobrej woli, wrażliwości i życzliwości 
pracowników uczelni” (tamże).

Nie sposób nie odnotować w tym miejscu, że w treści Uzasadnienia rządowe-
go projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji osób niepełnosprawnych znajdują się 
informacje, iż niektóre z rozpatrywanych tutaj spraw zostały uregulowane w usta-
wie dotyczącej szkolnictwa wyższego; przewiduje ona m.in. obowiązek określenia 
przez uczelnie w regulaminach studiów takich warunków procesu kształcenia, 
które uwzględniają potrzeby studentów z niepełnosprawnością oraz określenia 
takich warunków i trybu rekrutacji, w przypadku konieczności organizowania 
dodatkowych egzaminów (poza wynikami ze świadectwa dojrzałości jako po-
wszechnego kryterium rekrutacyjnego), które biorą pod uwagę potrzeby kandyda-
tów z niepełnosprawnością (Uzasadnienie rządowego projektu…, 2012, s. 91–92).

Warto zastanowić się, czy pierwsze lata funkcjonowania Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, w krajowym porządku prawnym przyniosły zmianę po-
glądów różnych podmiotów na temat propagowania, ochrony i urzeczywistnia-
nia prawa osób z niepełną sprawnością organizmu do edukacji. Możliwość taką 
daje m.in. lektura tekstu, zatytułowanego Realizacja przez Polskę zobowiązań 
wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie 
Rzecznika Praw Obywatelskich 2012–2014 (2015). Jest on efektem zastosowania 
uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) jako niezależnego organu ds. 
monitorowania procesu wdrażania Konwencji oraz popierania i ochrony zapisa-
nych w niej praw, ustanowionego zgodnie z treścią art. 33 pkt. 2 tejże Konwencji. 
Już w „Streszczeniu najważniejszych wniosków i rekomendacji” (Realizacja przez 
Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji…, 2015, s. 7–8), RPO wskazuje, 
na podstawie wyników badań i analiz, że dla pełnej realizacji przez Polskę praw 
osób z niepełnosprawnością zapisanych w Konwencji, potrzebne są istotne zmia-
ny o charakterze legislacyjnym oraz te w zakresie stosowania przepisów prawa 
odnoszących się do całej gamy spraw i obszarów funkcjonowania tej grupy osób. 
Wśród nich znajduje się również rekomendacja dotycząca „urzeczywistnienia 
prawa osób z niepełnosprawnością do edukacji włączającej tak, aby jak najwięk-
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sza grupa uczniów na każdym etapie edukacyjnym kształciła się w szkołach po-
wszechnych, możliwie blisko ich miejsca zamieszkania” (Realizacja przez Polskę 
zobowiązań wynikających z Konwencji…, 2015, s. 8).

W dalszej części analizowanego sprawozdania znajduje się uzasadnienie owej 
rekomendacji oraz wiele szczegółowych wniosków odnoszących się do realizacji 
przez Polskę prawa osób z niepełnosprawnością do edukacji. Do najważniej-
szych problemów i barier stojących na drodze do pełnej realizacji omawianego 
prawa, RPO zalicza m.in.:
 – ograniczoną liczbę danych statystycznych, wyników badań i wskaźników, 

odnoszących się do stopnia realizacji zobowiązań, wynikających z przyję-
cia Konwencji, skutkującą brakiem pełnego oglądu sytuacji osób z niepełno-
sprawnością w różnych obszarach ich funkcjonowania, w tym również w ob-
szarze edukacji;

 – brak prawnych uregulowań dających gwarancję, że środki finansowe, wyni-
kające z dodatkowej wagi subwencyjnej z tytułu niepełnosprawności ucznia, 
płynące z budżetu państwa do organu prowadzącego szkołę, ostatecznie trafią 
do szkoły, do której ów uczeń uczęszcza (szerzej zob. Mikrut, 2015, s. 26–28);

 – tkwiące w świadomości wielu nauczycieli przekonanie, że najwłaściwszym 
miejscem dla ucznia z niepełnosprawnością jest szkoła specjalna (zob. także: 
Dyduch, Mikrut, 2019, s. 177–178).
Wskazane problemy sprawiają – zdaniem RPO (Realizacja przez Polskę zo-

bowiązań wynikających z Konwencji…, 2015, s. 72) – że według danych staty-
stycznych „[…] około połowy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego z tytułu niepełnosprawności uczy się w szkołach specjalnych, około 
jednej piątej w szkołach integracyjnych, a jedynie trzech na dziesięciu w szko-
łach ogólnodostępnych, które zapewniają edukację włączającą” (podane dane 
dotyczą września 2013 r.); przy czym – jak dalej podkreśla – szczególnie niepo-
kojący jest fakt, że odsetek uczniów z tej grupy podlegających edukacji włącza-
jącej ulega wyraźnemu spadkowi wraz z wiekiem, co sprawia, że na poziomie 
ponadgimnazjalnym, aż trzy czwarte z nich uczy się w szkole specjalnej.

Poważny problem stanowi również wywiązanie się z zadania dotyczącego 
prowadzenia edukacji w takich językach i przy wykorzystaniu takich sposo-
bów i środków komunikacji, które w najwyższym stopniu wychodzą naprzeciw 
potrzebom uczniów z niepełnosprawnością, zwłaszcza – według terminologii 
stosowanej w konwencji – głuchych i głuchoniewidomych (zob. art. 24 pkt. 3 
lit. b, c). Ani jedna ze szkół, w której uczą się uczniowie głusi – jak podaje 
RPO (Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji…, 2015, 
s. 73) – nie prowadzi zajęć w polskim języku migowym, który jest ich językiem 
naturalnym.

Mimo – jak się wydaje – ogólnie negatywnego obrazu stopnia realizacji pra-
wa osób z niepełnosprawnością do edukacji, jaki wyłania się ze sprawozdania 
Rzecznika Praw Obywatelskich, nie sposób pominąć tych informacji w nim za-
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wartych, które wskazują na pewne postępy i sukcesy w tym zakresie. Należą do 
nich m.in.:
 – pełne poparcie resortu odpowiedzialnego za sprawy edukacji dla realizacji 

postanowień Konwencji i podkreślanie, że edukacja włączająca jest trwałym 
elementem polskiego systemu edukacji;

 – działania ukierunkowane na dostępność podręczników dla uczniów niewido-
mych i niedowidzących, a także posługujących się Polskim Językiem Migo-
wym i alternatywnymi formami komunikacji (wskazano tutaj na elementarz 
dla klas pierwszych);

 – planowane zmiany w zakresie orzekania o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych w kierunku większego uwzględnienia ich potrzeb i poziomu funkcjono-
wania;

 – cykl organizowanych przez polskie władze spotkań, poświęconych proble-
matyce edukacji specjalnej i włączającej oraz różne akcje, inicjowane przez 
organizacje pozarządowe, skierowane do rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością, dotyczące wsparcia merytorycznego i prawnego;

 – pełne wprowadzenie idei edukacji włączającej na poziomie studiów wyż-
szych (Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji…, 
2015, s. 72).
Pierwszych lat obowiązywania w Polsce przybliżanej Konwencji, dotyczy rów-

nież inny dokument, jakim jest Sprawozdanie przedstawione przez Rząd Rzecz
pospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 35 Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych z działań podjętych w celu wprowadzenie w życie jej po
stanowień. Z treści przywołanego art. 35  Konwencji wynika, że władze każdego 
państwa, przystępującego do tej umowy zobowiązane są do przedłożenia takie-
go raportu Komitetowi do spraw praw osób niepełnosprawnych „[…] w terminie 
dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku do danego 
Państwa Strony” (art. 35 pkt. 1), kolejne zaś będą składać „[…] przynajmniej co 
cztery lata oraz zawsze wtedy, gdy Komitet o to wystąpi” (art. 35 pkt 2). Pierwsze 
sprawozdanie Rządu RP, sporządzone w kilku językach (nie w języku polskim), 
zamieszczone zostało na stronie owego Komitetu 3 listopada 2015 r. (https://tbin-
ternet.ohchr.org – dostęp: 17.10.2018). Tekst sprawozdania, na który powołuje się 
autor tego opracowania pochodzi ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych (Sprawozdanie…, 2014). Charakterystycznym rysem owe-
go raportu, odnoszącego się do realizacji postanowień Konwencji, w obszarze 
prawa do edukacji jest to, że stanowi on – podobnie jak poprzednio analizowany 
tekst uzasadnienia rządowego projektu ustawy o formalnym związaniu się Polski 
z Konwencją – szczegółową charakterystykę obowiązującego w okresie sprawoz-
dawczym prawa obejmującego kwestię kształcenia osób z niepełnosprawnością 
(dzieci, młodzieży i osób dorosłych) oraz wykaz akcji, projektów i programów 
o charakterze konsultacyjnym i propagującym różnorodne rozwiązania, adre-
sowanych do zainteresowanych osób i instytucji, w zakresie edukacji tej grupy 
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dzieci i młodzieży (Sprawozdanie…, 2014, s. 48–49). W dokumencie tym nie 
podano natomiast żadnych danych statystycznych obrazujących ewentualne po-
stępy w zakresie edukacji włączającej. Brak tego rodzaju informacji wydaje się 
zaskakujący, bowiem w dalszej części sprawozdania – we fragmencie „Staty-
styka i zbieranie danych” – dotyczącym art. 31 Konwencji – jego autorzy za-
pewniają, że „program badań statystycznych statystyki publicznej na lata 2012 
i 2013” przewiduje zbieranie danych, dotyczących m.in. edukacji osób niepełno-
sprawnych, aby stanowiły one podstawę kształtowania i realizowania polityki 
społecznej państwa w tym zakresie (Sprawozdanie…, 2014, s. 85). Nawiasem 
mówiąc, w żadnym miejscu tej części sprawozdania nie pojawia się określenie 
„edukacja włączająca”. Sam termin „włączenie” występuje tylko raz, w ramach 
fragmentu opatrzonego śródtytułem: „Kształcenie w szkołach ogólnodostępnych 
integracyjnych” (?), w stwierdzeniu, że:

Włączenie uczniów niepełnosprawnych do kształcenia we wszystkich typach szkół 
ogólnodostępnych gwarantuje elastyczny system kształcenia, zapewniający wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i odpowiednich warunków nauki, jak też system po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej (tamże, s. 50).

Przy tej okazji trudno nie zgodzić się z tezą, że krajowe rozwiązania legisla-
cyjne, o charakterze ogólnym, rzeczywiście zapewniają stan rzeczy określony 
w przytoczonym cytacie, na co wskazuje w swoim raporcie także Rzecznik Praw 
Obywatelskich (Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwen-
cji…, 2015, s. 71). Jednakże prawdziwym wyzwaniem – jak dodaje – są przepi-
sy szczegółowe, określające dostęp uczniów z niepełnosprawnością do edukacji 
i egzekucja prawa w tym zakresie. Przykładem rozbieżności między przepisami 
prawa oświatowego a praktyką edukacyjną może być problem wsparcia w za-
kresie odpowiednich języków, form i środków komunikacji. W analizowanym 
sprawozdaniu rządowym wskazuje się, że na podstawie odpowiednich prze-
pisów resortowych, szkoły organizują nauczanie PJM (Sprawozdanie…, 2014, 
s. 50). Tymczasem – co wynika z raportu RPO – nie czyni tego żadna szkoła, do 
której uczęszczają uczniowie niesłyszący.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych każde 
sprawozdanie z realizacji jej postanowień jest rozpatrywane przez wspomnia-
ny Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, który na tej podstawie 
formułuje „[…] takie uwagi i zalecenia ogólne […], jakie uzna za właściwe” 
i przekazuje je zainteresowanemu Państwu Stronie. Komitet może – jak wynika 
z przywołanego artykułu – zwrócić się o dalsze informacje dotyczące rozpa-
trywanych spraw. W marcu 2018 r., Polska otrzymała od komitetu „listę pytań” 
(„listę kwestii”) (Protokół z posiedzenia Zespołu…, 2018). Na liście tej, w od-
niesieniu do prawa do edukacji, pojawiły się trzy pytania o, po pierwsze, plan 
działania zmierzającego do zagwarantowania uczniom z niepełnosprawnością 
przejście od edukacji specjalnej do włączającej, po drugie, dane statystyczne 
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odnoszące się do liczby i odsetka dzieci niewidomych i głuchych oraz z niepeł-
nosprawnością intelektualną, psychospołeczną i fizyczną w różnych formach 
kształcenia oraz uczących się w domu, po trzecie wreszcie, dane statystyczne 
dotyczące liczby i odsetka osób z niepełnosprawnością w szkołach zawodowych 
i szkołach wyższych (List of issues…). Autor prezentowanego opracowania, nie 
dotarł do odpowiedzi sformułowanych przez polskie władze, mimo że na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedni 
odnośnik do tego dokumentu, prowadzący jednak do niepoprawnej strony (Od-
powiedź na pytania Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych).

Dostępna jest natomiast opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprezento-
wana Komitetowi ds. Praw Osób Niepełnosprawnych, sformułowana w związku 
ze wspomnianą „listą kwestii”, uwzględniająca odpowiedzi polskiego rządu (In-
formacja Rzecznika Praw Obywatelskich…, 2018).

Odnośnie do pierwszej kwestii, podstawowym problem – zdaniem RPO – 
jest brak systematycznych rozwiązań, ukierunkowanych na zwiększenie liczby 
uczniów z niepełnosprawnością objętych edukacją włączającą oraz na przecho-
dzenie tych uczniów  z systemu kształcenia specjalnego do systemu kształce-
nia włączającego. Szczególnie niepokojący jest – jak podkreśla RPO – brak 
odpowiednich mechanizmów, zmierzających do ograniczenia zjawiska przecho-
dzenia wraz z wiekiem uczniów z niepełnosprawnością z przedszkoli i szkół 
ogólnodostępnych do szkół specjalnych, a także wspierających ich pozostanie 
w ogólnodostępnych formach kształcenia (Informacja Rzecznika Praw Obywa-
telskich…, 2018, s. 30).

W przypadku drugiej kwestii, dotyczącej danych statystycznych, Rzecznik 
Praw Obywatelskich krytycznie odnosi się m.in. do informacji rządowych, któ-
re są tak prezentowane, że nie dają możliwości uchwycenia różnic w odsetkach 
uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych 
w ramach kolejnych etapów edukacji. Nie ukazują bowiem tendencji przecho-
dzenia wraz z wiekiem uczniów do specjalnych form kształcenia. Ogólnie, dość 
wysoki odsetek uczniów z niepełnosprawnością objętych edukacją włączającą 
wynika zatem z ich dużego udziału w tej formie kształcenia na poziomie edu-
kacji przedszkolnej i szkoły podstawowej. Ponadto – co również nieco zakłó-
ca statystyczny obraz edukacji włączającej – w systemie edukacji jako szkołę 
ogólnodostępną traktuje się również szkołę integracyjną. Rzecznik Praw Oby-
watelskich wyraża pewne obawy, że zgodnie z nowymi decyzjami resortu edu-
kacji, będącymi już aktami wykonawczymi do nowej ustawy Prawo oświatowe 
z 2016 r., w najbliższym czasie może zwiększyć się liczba uczniów pobierają-
cych naukę w domu, z uwagi na przejściowe trudności, np. zdrowotne, bowiem 
uniemożliwiają one realizację nauczania indywidualnego na terenie szkoły (In-
formacja Rzecznika Praw Obywatelskich…, 2018, s. 31–32).

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził również opinię, dotyczącą trzeciej 
kwestii (pytania) zgłoszonej przez Komitet do spraw praw osób niepełnospraw-
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nych, dotyczącej – jak już wspomniano – danych statystycznych obrazujących 
liczby i odsetki uczniów i studentów w szkolnictwie zawodowym i szkolnic-
twie wyższym. Odchodząc nieco od treści pytania, zwraca on przede wszystkim 
uwagę na to, że uczniowie z niektórymi niepełnosprawnościami, szczególnie 
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną, mogą 
być kształceni w niektórych zawodach głównie w szkołach specjalnych. Zdoby-
cie kwalifikacji zawodowych może również ograniczać, a nawet uniemożliwiać 
– zdaniem RPO – relatywnie częsta praktyka, zarówno w szkołach ogólnodo-
stępnych, jak i specjalnych, nauczania indywidualnego (Informacja Rzecznika 
Praw Obywatelskich…, 2018, s. 32). Brak uwag, odnośnie do dostępności stu-
diów wyższych dla osób z niepełnosprawnością jest logicznym następstwem 
faktu, że Rzecznik Praw Obywatelskich – jak już przy innej okazji wspomniano 
– pozytywnie wyraża się o sposobie wdrażania u nas prawa do edukacji na tym 
poziomie kształcenia.

Swoje odpowiedzi na „listę pytań” („listę kwestii”), przygotował także In-
stytut Niezależnego Życia będący think-tankiem i organizacją osób z niepełno-
sprawnością. Z dokumentu, o którym teraz mowa (Odpowiedzi na Listę pytań 
Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnością…) wynika, że zdaniem 
ekspertów opracowujących jego treść w Polsce nie ma państwowej strategii 
ukierunkowanej na przepływ uczniów z niepełnosprawnością z edukacji spe-
cjalnej do edukacji włączającej. Większość dzieci – co wyraźnie podkreślono – 
rozpoczynających naukę w szkole specjalnej, kontynuuje swoją edukację w tego 
typu instytucji. Widoczny jest raczej transfer uczniów z niepełnosprawnością 
w przeciwnym kierunku, zwłaszcza w ramach szkolnictwa zawodowego, tzn. 
ze szkół o charakterze ogólnodostępnym do szkół specjalnych. Niepokojące jest 
również to – zdaniem ekspertów Instytutu Niezależnego Życia – że w obowią-
zującym systemie edukacyjnym nadal funkcjonuje wiele szkół przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży niewidomych, niesłyszących czy z niepełnosprawnością 
intelektualną. Tendencja ta, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, daje o sobie 
znać szczególnie w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Ponadto jak podkreślają eksperci, wśród rodziców dzieci z niepełnospraw-
nością, zwłaszcza mieszkających na wsi, niski jest stopień wiedzy o edukacji 
włączającej, utożsamianej ciągle z edukacją integracyjną. Jeśli chodzi o dane 
statystyczne, interesujące Komitet do spraw praw osób niepełnosprawnych, 
w analizowanym tutaj dokumencie przytoczone są dane pochodzące z badania 
przeprowadzonego przez NIK w 2017 roku. Wynika z nich, że do szkół specjal-
nych uczęszczało 42% uczniów z niepełnosprawnością, do szkół ogólnodostęp-
nych i integracyjnych zaś – 58%. Dane takie przemawiają w pewnym stopniu 
na rzecz realizacji ich prawa do nauki poza systemem segregacyjnym, ale – co 
również w swojej opinii podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich – nie oddają 
zmniejszania się odsetka tych uczniów w niesegragacyjnych formach kształce-
nia wraz z ich wiekiem (Odpowiedzi na Listę pytań Komitetu…, 2018, s. 23–24).
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Łatwo zauważyć, że przytoczone tutaj dane są w dużej mierze zbieżne z tymi 
sformułowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Fakt ten daje podstawę, 
aby sądzić, że oddają one rzeczywisty obraz analizowanego problemu.

Zamiast zakończenia

Polska delegacja rządowa oraz zastępczyni RPO ds. równego traktowania 
– Sylwia Spurek (84 rekomendacje RPO dla ekspertów ONZ…, 2018) uczest-
niczyli w dniach 4–5 września 2018 r. w sesji Komitetu do spraw praw osób 
niepełnosprawnych. Kanwą posiedzenia była wspomniana „lista pytań” („lista 
kwestii”). Komitet po zbadaniu stopnia, w jakim Polska realizuje postanowienia 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, zgłosił pewne uwagi i wydał sze-
reg rekomendacji (Concluding observations…). Odnośnie do art. 24 Konwencji, 
Komitet wyraził zaniepokojenie takimi problemami, jak: brak szczegółowych 
przepisów wspierających wdrażanie edukacji włączającej oraz niejednoznaczne 
odczytywanie terminów „integracja” i „włączenie”; fakt obejmowania większo-
ści uczniów z niepełnosprawnością, zwłaszcza poważnego stopnia (w oryginal-
nej wersji rekomendacji mowa jest o niepełnosprawności umiarkowanej i cięż-
kiej) przez segregacyjne formy edukacji oraz – co ważne – brak świadomości 
na temat edukacji włączającej wśród profesjonalistów zatrudnionych w szkołach 
oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością i brak odpowiednich szkoleń w tym 
zakresie. W związku z tymi wątpliwościami, Komitet zaleca polskim władzom, 
powołując się na swoje komentarze, odnoszące się do prawa do edukacji włącza-
jącej i celu zrównoważonego rozwoju, zawarte w odpowiednich dokumentach, 
aby, po pierwsze, wdrażały szczegółowe przepisy dotyczące zasady racjonalne-
go usprawnienia, zindywidualizowanego programu nauczania oraz nauczania 
włączającego w najbardziej korzystnym środowisku edukacyjnym, po drugie, 
promowały i urzeczywistniały prawo osób z poważnymi stopniami niepełno-
sprawności do edukacji włączającej i po trzecie – podnosiły wiedzę rodziców 
dzieci z niepełnosprawnością na temat korzyści płynących z edukacji włącza-
jącej, organizowały szkolenia dla nauczycieli i wychowawców oraz upowszech-
niały dobre praktyki w tym zakresie.

Z przedstawionych rozważań wynika – jak się wydaje – że w Polsce pełna 
realizacja prawa osób z niepełnosprawnością do edukacji włączającej, w rozu-
mieniu nadanym jej przez przepisy Konwencji o prawach osób niepełnospraw
nych, wymaga jeszcze wielu działań, zarówno o charakterze legislacyjnym, jak 
i praktyczno-organizacyjnym, a także – co ważne – ukierunkowanych na zmia-
nę świadomości społecznej co do istoty tej formy kształcenia.
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O PRAWIE DO EDUKACJI W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ KONWENCJI 
O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. IDEA – DEKLARACJE I POLEMIKI – 
RZECZYWISTOŚĆ OŚWIATOWA

Abstrakt

Polskie władze, przygotowując się do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnospraw
nych, dokonały szczegółowej analizy prawa wewnętrznego, ukierunkowanej na określenie stopnia 
zgodności zawartych w nim przepisów z postanowieniami tego dokumentu. Efekty wspomnianej 
analizy stały się ważnym argumentem na rzecz projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji złożone-
go do Sejmu w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez Rząd RP. W uzasadnieniu Rząd przekonywał, że 
już wtedy nasz kraj zapewniał właściwe wykonanie jej postanowień, również w sferze edukacji. 
Optymistyczny ogląd ówczesnej rzeczywistości prawnej nie przez wszystkich był podzielany. Po-
lemiki z deklaracjami, propagowanymi przez władze państwa, pojawiały się zarówno przed, jak 
i po ratyfikacji Konwencji, która miała miejsce w 2012 roku. Dotyczyły one również rozwiązań 
w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością, a więc – zgodności przepisów polskiego prawa 
oświatowego i ich praktycznej realizacji z treścią art. 24 Konwencji zatytułowanego „Edukacja”. 
Głos zabierały różne podmioty, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, będący organem państwo-
wym, niezależnym od innych organów władzy. Niektóre ze wspomnianych polemik, ale także 
zgłaszanych w ich trakcie rekomendacji, stanowią treść tego artykułu.

Słowa kluczowe: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, prawo do edukacji

ON THE RIGHT TO EDUCATION IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF 
THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. IDEA – 
DECLARATIONS AND POLEMICS – EDUCATIONAL REALITY

Abstract

The Polish authorities, before the ratification of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, carried out a thorough analysis of the internal law in order to determine the degree 
of compliance of its provisions with the provisions of that document. The effects of these analyses 
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have become an important argument for the draft law on ratification of the Conventionsubmitted 
to the Parliament on the 27th of April 2012 by the Government of our country. In the explanatory 
memorandum, the Government argued that our country was already ensuring the proper imple-
mentation of its provisions, also in the sphere of education. This optimistic view of our legal 
reality was not shared by everyone. Polemics with declarations propagated by the authorities of 
the country appeared both before and after the ratification of the Convention, which took place 
in 2012. They also addressed solutions in the field of education of persons with disabilities, i.e. 
compliance of the provisions of our educational law and their practical implementation in accor-
dance with art. 24 of the Conventionen titled „Education”. Various parties spoke out, including the 
Ombudsman, a state body independent of other authorities. Some of mentioned polemics, but also 
recommendations made during them, are the content of this article.

Keywords: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the right to education


