
 Rozprawa doktorska na temat „Prawne aspekty wyrównywania szans 

edukacyjnych w polskim systemie oświaty” stanowi analizę obowiązujących przepisów 

prawa zapewniających dzieciom i młodzieży równy dostęp do edukacji w Polsce. Polski 

system oświaty zawiera bowiem szeroki wachlarz instrumentów umożliwiających 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży borykającymi się z różnymi 

problemami - ekonomicznymi, kulturowymi, zdrowotnymi czy społecznymi, w pełni 

realizując standardy europejskie i światowe w powyższym zakresie.  

 W pracy obok bogatej literatury wykorzystane zostały liczne źródła prawa: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ustawy, zwłaszcza: 

Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. oraz Ustawa prawo oświatowe z 2017 r. oraz 

liczne rozporządzenia i europejskie regulacje prawne dotyczące prawa do nauki oraz 

praw dziecka w ogóle, jak również bogate orzecznictwo polskie w tym zakresie. W 

literaturze polskiej i zagranicznej dotychczas nie ma całościowego opracowania 

dotyczącego analizy środków służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży. Prawo oświatowe wciąż pozostaje dziedziną prawa, która jest stosunkowo 

mało badana. Po ostatniej zmianie systemu oświaty, która weszła w życie 1 września 

2017 r. pojawia się wiele nowych rozwiązań, które wymagają komentarza, wciąż też 

wydawane są nowe rozporządzenia do ustawy Prawo oświatowe, dlatego analiza 

obowiązującego ustawodawstwa w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych jest 

tematem niezwykle aktualnym. 

 W opracowaniu rozprawy zasadniczo wykorzystana została metoda 

dogmatyczno-prawna, jak również metoda historyczno-prawna. Rozprawa podzielona 

zostałą według kryterium merytorycznego i składa się z wykazu skrótów, wstępu, 

czterech rozdziałów, zakończenia i wykazu bibliograficznego. W rozdziale pierwszym 

przeanalizowano istotę prawa do nauki w kontekście regulacji międzynarodowych oraz 

prawa krajowego. Przede wszystkim wyznaczono zakres podmiotowy i przedmiotowy 

prawa do nauki, a następnie w porządku chronologicznym przedstawione zostały 

najistotniejsze regulacje międzynarodowe gwarantujące powszechne prawo do nauki. 

Szczególna uwaga poświęcona została konstytucyjnym gwarancjom prawa do nauki: 

jego nieodpłatności, równego i powszechnego dostępu, dwusektorowości systemu 

szkolnictwa oraz systemu organizacji sieci szkół. Następnie wyjaśnione zostały pojęcia 

równych szans edukacyjnych i nierówności społecznych, przyczyny i skutki 

występowania wykluczenia społecznego oraz znaczenie wyrównywania szans 

edukacyjnych na rozwój jednostki oraz całego społeczeństwa.  



 Drugi rozdział rozprawy poświęcony został problemowi spełniania obowiązków 

edukacyjnych w polskim systemie prawnym. Wyjaśnione zostały różnice występujące 

pomiędzy obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki, przeanalizowana została 

instytucja rocznego przygotowania przedszkolnego, a następnie omówione zostały 

specjalne formy realizacji obowiązków oświatowych oraz procedura ich kontroli. 

 Rozdział trzeci stanowi analizę pomocy oferowanej w ramach systemu oświaty 

uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po wyjaśnieniu samego pojęcia 

specjalnych potrzeb edukacyjnych omówione zostały szczególne formy wsparcia 

oferowanego powyższej grupie uczniów: pomoc psychologiczno-pedagogiczna i zajęcia 

terapeutyczne. Następnie przeanalizowane zostaną regulacje odnoszące się do 

szczególnych grup uczniów: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej 

społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zdemoralizowanej, wybitnie 

zdolnej oraz uczennicom w ciąży. 

 Rozdział czwarty stanowi analizę prawnych regulacji dotyczących przyznawania 

pomocy materialnej uczniom, skierowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez eliminację przede wszystkim przeszkód finansowych w dostępie do edukacji 

oraz wspieranie uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, natomiast do świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym zalicza się: stypendium za wyniki w 

nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stypendia udzielane przez osoby 

fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W niniejszym rozdziale 

przedstawiono także procedurę udzielania świadczeń pomocy materialnej, a w dalszej 

kolejności problem lokalnych i regionalnych programów wyrównywania szans 

edukacyjnych, rządowych programów pomocy uczniom oraz innych rodzajów pomocy 

finansowej udzielanej pośrednio dzieciom i młodzieży.  

 Rozprawa stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki 

wyrównywania szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Z uwagi na liczne 

zmiany jakie zostały wprowadzone reformą edukacji z 2017r. jest to pionierskie 

opracowanie powyższego tematu.  

 

 

 



 The doctoral dissertation on "Legal aspects of equalizing educational 

opportunities in the Polish education system" is an analysis of applicable law 

providing children and young people with equal access to education in Poland. The 

Polish education system contains a wide range of instruments enabling equalization 

of educational opportunities for children and young people struggling with various 

problems - economic, cultural, health or social, fully implementing European and 

global standards in the above-mentioned scope. 

 In addition to the extensive literature, the work uses numerous sources of law: 

the Constitution of the Republic of Poland of 1997, acts, in particular: the Act on the 

education system of 1991 and the Act on educational law of 2017, as well as 

numerous regulations and European legal regulations concerning education and 

children's rights in general, as well as extensive Polish case law in this area. To date, 

there is no comprehensive study in Polish and foreign literature on the analysis of 

measures to equalize the educational opportunities of children and adolescents. 

Educational law still remains a field of law that is relatively little studied. After the 

last change in the education system, which entered into force on September 1, 2017, 

there are many new solutions that require commentary, new regulations to the 

Education Law are still issued, which is why the analysis of existing legislation in 

the field of equalizing educational opportunities is an extremely current topic. 

 In the development of the dissertation, the dogmatic and legal method was 

generally used, as well as the historical and legal method. The dissertation was 

divided according to the substantive criterion and consists of a list of abbreviations, 

an introduction, four chapters, an ending and a bibliographic list. The first chapter 

examines the essence of the right to education in the context of international 

regulations and national law. First of all, the subjective and objective scope of the 

right to education was determined, and then the most important international 

regulations guaranteeing the universal right to education were presented in 

chronological order. Particular attention has been devoted to constitutional 

guarantees of the right to education: its free, equal and universal access, two-sector 

education system and the system of school network organization. Then, the concepts 

of equal educational opportunities and social inequalities, reasons and effects of 

social exclusion, and the importance of equalizing educational opportunities for the 

development of the individual and society as a whole were explained. 



 The second chapter of the dissertation was devoted to the problem of fulfilling 

educational obligations in the Polish legal system. The differences between 

compulsory schooling and compulsory education were explained, the institution of 

one-year pre-school preparation was analyzed, and then special forms of 

implementation of educational obligations and the procedure for their control were 

discussed. 

 The third chapter is an analysis of the assistance offered under the education 

system to students with special educational needs. After explaining the very concept 

of special educational needs, special forms of support offered to the above group of 

students were discussed: psychological and pedagogical assistance and therapeutic 

classes. Then, regulations regarding specific groups of pupils will be examined: 

disabled children and youth, socially maladjusted and threatened with social 

maladjustment, demoralized, extremely gifted and pregnant schoolchildren. 

 The fourth chapter is an analysis of legal regulations regarding the granting of 

material help to students, aimed at equalizing educational opportunities by 

eliminating first of all financial obstacles in access to education and supporting 

gifted students. Material social assistance services are: school scholarship and 

school allowance, while material incentive benefits include: scholarship for 

academic performance or sports achievements, scholarship of the Prime Minister, 

scholarship of the minister competent for education and upbringing, scholarship 

minister competent for culture and protection of national heritage, scholarships 

granted by natural and legal persons other than local government units. This chapter 

also presents the procedure for providing material assistance services, followed by 

the problem of local and regional programs to equalize educational opportunities, 

government programs to help students and other types of financial assistance 

granted indirectly to children and young people. 

 The dissertation is an attempt to present comprehensively the problem of 

equalizing educational opportunities in the Polish education system. Due to the 

numerous changes that have been introduced in the education reform of 2017. this is 

a pioneering development of the above topic. 

 

 


