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recenzje

paweł bała, Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Wydawnictwo 
von borowiecky, Warszawa 2009, s. 532. 

Sposób realizacji wolności, praw i obowiązków obywatelskich ma kluczowe znaczenie 
dla demokratycznego państwa prawnego, przesądza bowiem o jego demokratyzmie i pra-
worządności. Prawo do nauki odgrywa tu niewątpliwie znaczącą rolę. W ostatnich latach 
w Polsce toczy się dyskusja publiczna dotycząca modelu oświaty i prawa do nauki. Zatem 
ze względu na dużą aktualność problemu należy Autorowi pogratulować wyboru tematu. 

Problematyka poruszana w pracy ma charakter interdyscyplinarny, dotyczy nie tylko 
różnych gałęzi prawa, lecz także zawiera zagadnienia o charakterze filozoficznym, eko-
nomicznym, socjologicznym i historiozoficznym. Autor podjął się więc trudnego zadania, 
dokładając starań aby utrzymać się w nurcie prawa konstytucyjnego.

Sposób przedstawienia tematu jest czytelny i wielopłaszczyznowy. Prowadząc analizę 
Autor posłużył się metodą prawno-dogmatyczną, prawno-porównawczą i prawno-historycz-
ną. Nie ograniczył się jednak do analizy materiału normatywnego, lecz polem badawczym 
objął poglądy doktryny oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Try-
bunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Okazale przedstawia się spis źródeł i literatury, stanowiący podstawę badań i analiz. 
Autor wykazał się świetną znajomością źródeł prawa: aktów prawnych (102 pozycje), innych 
źródeł (81 pozycji), orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (44 pozycje), 
konsultowanych witryn internetowych (38 pozycji) oraz literatury (681 pozycji). W wykazie 
literatury 2 pozycje są dwukrotnie wykazane (prace: Kurdybachy, Mięsa). Liczba wyko-
rzystanej literatury przedstawia się więc imponująco. Podkreślenia wymaga fakt, że Autor 
wykorzystał 72 pozycje obcojęzyczne (w językach angielskim, francuskim i niemieckim). 
Posługując się literaturą i orzecznictwem Autor wykazał krytycyzm naukowy. 

Rozważań nad regulacją prawną prawa do nauki nie ograniczono do rozwiązań przyję-
tych w Polsce, lecz ukazano także regulacje przyjęte w: Albanii, Belgii, Chorwacji, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Japonii, Litwie, 
Łotwie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Szwajcarii, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Takie ustawienie tematu 
wymagało od Autora niewątpliwie dużego wysiłku.

Na uwagę zasługuje dobrze przemyślana systematyka książki. Cały niełatwy mate-
riał został wyłożony w dwóch częściach. Część pierwsza p.t.: „Prawo do nauki i system 
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oświaty w zarysie historycznym” składa się z dwu rozdziałów, druga zaś p.t.: „Prawo do 
nauki i system oświaty w polskim prawie ustrojowym” – z rozdziałów sześciu. Różnice 
objętościowe między rozdziałami są dość znaczne: rozdział trzeci w części drugiej liczy 
99 stron, a rozdział czwarty – zaledwie 12 stron. W ramach poszczególnych rozdziałów 
(z dwoma wyjątkami), wyodrębniono istotne dla tytułowego zagadnienia szczegółowe. 

Pracę rozpoczyna wstęp mający charakter merytoryczno-metodologiczny, w którym 
obok prezentacji konstrukcji pracy i omówienia literatury Autor wyjaśnia znaczenia pew-
nych pojęć mających istotne znaczenie dla pracy. 

Zasadnicze rozważania Autor poprzedza rysem historycznym, zawartym w części pierw-
szej. Dzięki temu można zaobserwować, jak kształtowało się na świecie prawo do nauki 
i co doprowadziło do dzisiejszego kształtu obowiązujące przepisy prawne. W rozdziale tym 
przedstawiono także nowożytne koncepcje oświatowe. Rozdział ten jest jednak stanowczo 
nadmiernie rozbudowany – sięganie do czasów Kaliguli i początków chrześcijaństwa nie 
jest uzasadnione tematem rozprawy. Można też przekornie zapytać o oświatę w starożytnej 
Grecji, Egipcie czy Chinach. Czytając część pierwszą (zwłaszcza rozdział pierwszy), moż-
na odnieść wrażenie, że jest to raczej praca z zakresu historii oświaty; umyka natomiast 
kontekst prawa konstytucyjnego jako „bazy” dla analizy prawa do nauki.

Pisząc o początkach oświaty w Polsce po pierwszej wojnie światowej Autor pomija 
uchwałę rządu z 20 listopada 1918 r. zapowiadającą stworzenie powszechnej, świeckiej, 
bezpłatnej szkoły, jednakowo dostępnej dla wszystkich bez względu na stan majątkowy. 
Autor pominął także ujęcie prawa do nauki w projektach konstytucji.

Druga część pracy jest znacznie obszerniejsza. Rozpoczyna ją rozdział, w którym 
przedstawione są konstytucyjne regulacje dotyczące prawa do nauki w wybranych pań-
stwach europejskich oraz regulacje tej problematyki w aktach prawa międzynarodowego. 
Jednak wydaje się niewystarczające wspomnienie tylko w przypisie o takich aktach jak: 
Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., Konwencja dotycząca utworzenia 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury z 16 listopada 
1945 r., Międzynarodowa Konwencja w sprawie wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 
marca 1966 r., Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 
grudnia 1979 r., Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1 lutego 1995 
r., Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu z 30 listopada 
1973 r., Konwencja praw osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2003 r. i Europejska Karta 
Praw i Obowiązków Rodziców z grudnia 1992 r. 

Bardzo ciekawie przedstawia się kolejny rozdział ukazujący prawo do nauki w syste-
mie praw i wolności konstytucyjnych. Autor w umiejętny sposób prowadzi rozważania 
dotyczące norm programowych, wspierając je orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego 
(s. 203–204). Słusznie podziela też pogląd R. Graczyka o zbyt obszernym katalogu praw 
socjalnych w III RP (s. 210). Wątpliwe jest jednak, czy dla potrzeb pracy rzeczywiście 
konieczne jest prowadzenie aż w takim rozmiarze rozważań na temat godności człowieka 
(s. 174–181) oraz problemów klasyfikacyjnych wolności i praw człowieka (s. 185–194). 

Autor trafnie zauważa, że walka z analfabetyzmem była jednym z założeń doktryny 
socjalistycznej (s. 219). Przy okazji warto jednak przypomnieć, iż nigdy w okresie tzw. 
Polski Ludowej liczba szkół podstawowych nie dorównała ich liczbie z okresu międzywo-
jennego, a skala analfabetyzmu w 1918 r. była przecież nieporównanie większa niż w 1945 r. 
W rzeczywistości więc zasługi II RP są na tym polu niepodważalne.
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Gwarancjom prawa do nauki poświęcony jest rozdział trzeci. Trafnie w nim zauważono, 
że zawarta w określonym kształcie w Konstytucji zasada bezpłatności nauki wynikła z chęci 
pogodzenia możliwości szerokiego dostępu do wykształcenia z możliwościami budżetu 
państwa (s. 257). Pisząc o bezpłatności nauki Autor skupia się na analizie rozwiązań kon-
stytucyjnych, przedstawiając poglądy na ten temat wyrażone w literaturze. Rozważania swe 
wspiera orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz wskazuje na rozwiązania przyjęte 
w innych państwach (s. 257–278), natomiast pomija rozwiązania przyjęte w ustawach. 
Zasada bezpłatności nauki oznacza w praktyce, że każda szkoła i placówka oświatowa 
otrzymuje na realizację prowadzonych przez siebie zadań oświatowych określoną sumę 
publicznych pieniędzy. Środki finansowe przekazywane są właściwym podmiotom przez 
jednostki samorządu terytorialnego, które z kolei otrzymują je z budżetu państwa w formie 
dotacji i subwencji. Regulują to wielokrotnie nowelizowane ustawy: z 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty oraz z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego. 

Omawiając zagadnienie pomocy materialnej dla uczniów Autor jedynie wspomniał 
o stypendiach motywacyjnych. Warto też zaznaczyć, że obok jednostek samorządu teryto-
rialnego także Rada Ministrów może przyjmować programy, których celem jest wspieranie 
oświaty.

W podrozdziale o wolności wyboru typu szkoły i wolności zakładania szkół (s. 309–
326) Autor pominął wśród podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia szkół 
ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej oraz sprawiedliwości. 
Szczegóły określa rozporządzenie Rady Ministrów z 11 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 14, 
poz. 83). 

W rozdziale zatytułowanym „Gwarancje prawa do nauki w Konstytucji RP z 1997 r.” 
zamieszczony jest podrozdział „Autonomia szkolnictwa wyższego”, w którego końcowej 
części znalazły się interesujące rozważania uzasadniające traktowanie autonomii wyższych 
uczelni jako gwarancji prawa do nauki (s. 355). Wydaje się jednak, że rozważania te po-
winny być zawarte w początkowej części tego podrozdziału.

Ważnym, choć pominiętym w pracy, instrumentem gwarantującym prawidłową re-
alizację prawa do nauki jest nadzór pedagogiczny sprawowany przez ministra edukacji 
narodowej, ministra sprawiedliwości i kuratorów oświaty. Szczegóły określa rozporządzenie 
ministra edukacji narodowej i sportu z 24 kwietnia 2004 r. Niewątpliwie z korzyścią dla 
pracy byłoby dostrzeżenie, iż problemy realizacji prawa do nauki są również poruszane 
w działalności Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Problematyce przymusu edukacyjnego poświęcony jest rozdział piąty. Rozważania 
tam zawarte wzbogacone są informacjami dotyczącymi rozstrzygnięcia tego zagadnienia 
w wybranych 16 państwach, głównie europejskich (s. 375). 

W równie interesujący sposób Autor zastanawia się nad charakterem wstępu do ustawy 
o systemie oświaty pod względem jego normatywności, aczkolwiek nie wyjaśnia dlaczego 
rozważania swe zamieścił w rozdziale o przymusie edukacyjnym (s. 388–390).

W ostatnim rozdziale zawarte są rozważania dotyczące nauczania religii w szkołach 
oraz prawa do nauki osób niepełnosprawnych i należących do mniejszości narodowych. 
Zwłaszcza na uznanie zasługuje sposób przedstawienia problematyki praw rodziców do 
religijnego wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami (s. 433–436). Autor po-
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daje, że w Polsce religię wyrugowano ze szkół na początku lat sześćdziesiątych (s. 418). 
Należało jednak zaznaczyć, że po raz pierwszy uczyniono to w 1952 r., natomiast w 1957 
r. na kilka lat przywrócono w szkołach nauczanie religii.

Pisząc o prawie do nauki osób należących do mniejszości narodowych należało wspo-
mnieć o rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 14 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej 
się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214, poz. 1579).

Niestety w książce pominięto problematykę prawa do nauki cudzoziemców, osób 
skazanych i tymczasowo aresztowanych oraz osób dorosłych. 

Podsumowanie zagadnień poruszanych w pracy zawarte zostało w obszernym za-
kończeniu, zawierającym dobrze przemyślane opinie i nieliczne wnioski de lege ferenda 
(457–482).

Reasumując pragnę stwierdzić, że książka zawiera walory poznawcze, oparta jest na 
konstrukcjach teoretycznych i bogatej bazie źródłowej. Stanowi dojrzałe zarówno w war-
stwie analitycznej jak i wnioskowej, studium poświęcone prawu do nauki w Polsce. 

Dariusz Górecki


