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Streszczenie:

Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 2/15 uznał za niekonstytucyjne po-
minięcie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jako etapu nauki, 
której pobieranie skutkuje możliwością zwrotu opłat za naukę dziecka członka służ-
by zagranicznej. Omawiane orzeczenie nie jest pierwszym wyrokiem Trybunału sze-
roko odwołującym się do statuowanego konstytucyjnie prawa do nauki. W związku z 
powyższym należy pochylić się nad przystawalnością glosowanego wyroku do dotych-
czasowej linii orzeczniczej oraz podjąć szereg konstatacji (w tym uwag krytycznych) 
związanych z przedstawionym przez Trybunał uzasadnieniem słusznego, co do meri-
tum, rozstrzygnięcia.

Słowa kluczowe: prawo konstytucyjne, orzecznictwo, Trybunał Konstytucyjny, 
prawo do nauki, służba zagraniczna, zasada równości

1.

W wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. (sygn. akt K 2/15) Trybunał Konstytucyjny uznał 
za niekonstytucyjny art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie za-
granicznej2 (dalej: SłużbZagrU) w zakresie, w jakim pomija on zwrot opłat za naukę 
dzieci, które ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego nie mają moż-
liwości uczęszczania do bezpłatnego przedszkola publicznego, oddziału przedszkol-
nego przy publicznej szkole podstawowej lub korzystania z innej formy wychowania 

1  Autor jest studentem IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2 Dz.U. z 2017, poz. 161.
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przedszkolnego w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkol-
nego. Trybunał analizował wspomniany przepis w następującym brzmieniu: „Człon-
kowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicz-
nej zapewnia się: (…) zwrot opłat za naukę dzieci ze względu na szczególne warunki 
państwa przyjmującego, jeżeli nie mają one możliwości uczęszczania do bezpłatnej 
publicznej szkoły typu podstawowego lub średniego”. Sprawa ta toczyła się z wniosku 
Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej jako: RPO), który zakwestionował hierarchicz-
ną zgodność wspomnianego przepisu ustawowego z art. 70 ust. 2 zd. pierwsze i art. 70 
ust. 4 zd. pierwsze w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (dalej jako: Konstytucja RP)3. Widniejąca w sentencji orzeczenia 
klauzula o pominięciu powoduje, że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę 
na możliwość wyrokowania w takiej formie przez Trybunał oraz skutki zakresowe-
go wyroku o pominięciu w tym przypadku. W dalszej kolejności analizie poddane 
zostaną wzorce kontroli oraz zasadność takiego ich ukształtowania, z jakim mamy 
do czynienia w petitum. Warto w tym miejscu dodatkowo zwrócić uwagę na kwestie 
proceduralne związane z wydaniem omawianego wyroku. Nawiązując do wątpliwości 
zaznaczonych w zdaniu odrębnym sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, istnieją 
poważne obawy co do prawidłowości wydania omawianego wyroku związane z po-
stępowaniem wpadkowym zaistniałym przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy. 
Glosator skupi się na analizie merytorycznej wyroku, niemniej jednak równie inte-
resujące spostrzeżenia można by poczynić w zakresie okoliczności proceduralnych 
z nim związanych oraz formalnej i teoretycznoprawnej charakterystyki orzeczeń 
(Trybunału Konstytucyjnego). 

2.

O ile zgodzić należy się z meritum rozstrzygnięcia (naruszeniem zasady równości przez 
kontrolowaną normę), o tyle należy poczynić pewne uwagi odnośnie wzorca kontro-
li, w oparciu o który orzeczono o niekonstytucyjności analizowanego przezeń unor-
mowania i stosownych podjętych w tym zakresie rozważań trybunalskich (nierzadko 
niespójnych z wcześniejszym orzecznictwem oraz nie w pełni uargumentowanych).

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału

w przypadku (…) aktu ustawodawczego wydanego i obowiązującego Trybunał Konsty-
tucyjny ma kompetencję do oceny jego konstytucyjności również z tego punktu widze-
nia, czy w jego przepisach nie brakuje unormowań, bez których, ze względu na naturę 
objętej aktem regulacji, może on budzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Zarzut nie-
konstytucyjności może więc dotyczyć zarówno tego, co ustawodawca w danym akcie 
unormował, jak i tego, co w akcie tym pominął, choć postępując zgodnie z konstytucją 
powinien był unormować4. 

3  Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
4 Orzeczenie TK z 3 grudnia 1996 r., K 25/95, OTK ZU nr 6/1996, poz. 52 – stanowisko to zostało po-
twierdzone i zaaprobowane przez Trybunał także pod rządami Konstytucji RP z 1997 r.



Jacek Karakulski

176 

Pominięcie prawodawcze nie jest brakiem regulacji normatywnej, lecz celowym 
(lub przypadkowym) nieprawidłowym zaniechaniem uwzględnienia pewnej istotnej 
treści w przepisie5. Jak zauważa doktryna, przez pominięcie prawodawcze rozumie 
się sytuację, gdy ustawodawca unormował jakąś dziedzinę stosunków społecznych, 
ale dokonał tego w sposób niepełny, regulując ją tylko fragmentarycznie6. W przed-
miotowej sprawie mamy do czynienia nie z zaniechaniem ustawodawczym, lecz wła-
śnie z pominięciem, toteż Trybunał słusznie uznał pod tym względem swoją kognicję 
do merytorycznego rozpoznania sprawy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TK, 
istota zasady równości polega na tym, że „wszystkie podmioty charakteryzujące się 
daną cechą istotną w równym stopniu, mają być traktowane równo, tzn. według jed-
nakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących”7. 
Nie ma wątpliwości, że nieuwzględnienie w regulacji przewidującej zwrot poniesionych 
przez opiekunów prawnych wydatków na naukę dziecka – w ramach obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego – implikuje stan nierównego potraktowa-
nia dzieci wykonujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w kraju 
(mogących korzystać z bezpłatnego szkolnictwa publicznego) oraz tych, które pobie-
rają naukę za granicą ze względu na to, że rodzic jest członkiem służby zagranicznej. 
Powyższe bezpośrednio przekłada się na sytuację prawną rodziców, co przemawia 
za uznaniem naruszenia zarówno zasady równości wobec dzieci, jak i rodziców oraz 
zasady powszechności dostępu do edukacji wobec tych pierwszych.

Odnosząc się pokrótce do kwestii skutków zapadłego orzeczenia należy przypo-
mnieć, iż wyrok zakresowy o pominięciu nie powoduje utraty mocy obowiązują-
cej przepisu prawa. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału stanowi on „potwierdze-
nie – wynikającego z Konstytucji – obowiązku ustanowienia regulacji prawnych 
niezbędnych dla realizacji norm konstytucyjnych”8. Idąc za typizacją stosowaną 
przez A. Kustrę uznać należałoby, iż zapadły w sprawie wyrok to wyrok „pozornie” 
zakresowy – bowiem Trybunał mimo, iż użył typowego dla (negatywnych) wyroków 
zakresowych sformułowania „(…) w zakresie (…) jest niezgodny z (…)”, to skutkiem 
tego wyroku nie jest częściowa derogacja normy z systemu prawa9. Należy również 
podkreślić, iż wyrok taki jest skutkiem całościowej (pełnej) oceny treści norma-
tywnej kontrolowanego przepisu, a nie jedynie jego części10. Konsekwencją wyroku 
pozornie zakresowego jest przede wszystkim obalenie domniemania konstytucyj-
ności normy oraz nałożenie na prawodawcę obowiązku należytego uzupełnienia 

5  Luka ta związana najczęściej jest właśnie z nieuwzględnieniem w regulacji prawnej danej grupy pod-
miotów, co rzutuje na ich nierówne traktowanie.

6  Tak m.in. K. Osajda, Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK [w:] 
Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikow-
ski, M. Ziółkowski, Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, t. XLVIII, Warszawa 2013, s. 301.

7  Zob. m.in. wyrok TK z 28 listopada 1995 r., K 17/95, OTK 1995, Nr 3, poz. 18.
8 Wyrok TK z 25 czerwca 2002 r., K 45/01, OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 46.
9  A. Kustra, Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4, s. 59 i nast.
10  Ibidem, s. 62. Zob. odwołanie do stanowiska TK.
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regulacji11. Jak podkreśla K. Osajda „w przypadku pominięcia prawodawczego zatem 
ta część (ten zakres) normy prawnej, która została w sposób pozytywny uregulo-
wana jest zgodna z Konstytucją, jednakże tylko o tyle, o ile zostałaby uzupełniona 
o element lub elementy, które z przepisów nie wynikają”12. Pamiętać należy przy 
tym, że ze względu na fakt, iż orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą 
(zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP), ich skutki nie ograniczają się do organów 
tworzących prawo, lecz mają one także znaczenie dla organów to prawo stosujących 
(przede wszystkim dla sądów) na skutek uchylenia domniemania konstytucyjności 
danej regulacji13. Niestety w tym wypadku dalece wątpliwa jest możliwość reformacji 
w drodze wykładni sposobu stosowania kontrolowanego przepisu. Jak podkreślał 
sam wnioskodawca, wykładnia tego przepisu jest już utrwalona, norma prawna zdaje 
się być w pełni zdekodowana, a prokonstytucyjna wykładnia (niestety) wykluczona. 
Dodać należy, że w Konstytucji RP brak jest normy na tyle konkretnej, ażeby organy 
mogły – samoistnie ją stosując – przyznać zasadność roszczeniom opiekunów praw-
nych dziecka. Orzeczenie samego Trybunału nie może spowodować tak diametralnie 
odmiennej wykładni tego przepisu, ażeby doprowadziła ona do przyznania świad-
czeń mimo braku regulacji ustawowej – doszłoby bowiem do wykroczenia poza rolę 
negatywnego ustawodawcy, jaką pełni TK. Istotnie, jak zauważa sam Trybunał, zbyt 
daleko idąca prokonstytucyjna wykładnia prawa – będąca niekiedy wręcz arbitralną 
decyzją podmiotu stosującego prawo – narusza konstytucyjną zasadę podziału wła-
dzy wynikającą z art. 10 Konstytucji RP, ponieważ w sytuacji takiej w sposób skrajny 
o rzeczywistej treści regulacji nie decyduje już organ prawodawczy, lecz ten powo-
łany do stosowania prawa14. Warto zaznaczyć, iż z takim stanem rzeczy nie mamy 
do czynienia każdorazowo. Przykładowo, na mocy także zakresowego wyroku TK 
o pominięciu, w sprawie o sygn. K 28/0515, mimo utrwalonej (w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego) wykładni kontrolowanego tam przepisu, sądy uzyskały możliwość 
odstąpienia od zastanej (niekonstytucyjnej) wykładni i stosując bezpośrednio art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP mogły dopuścić podmioty niesłusznie wykluczone z katalogu 
legitymowanych do wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub 
zmianę ubezwłasnowolnienia. Co istotne, nawet jeśli i w tym przypadku organy 
stosujące prawo dopatrzyłyby się możliwości zastosowania bezpośrednio przepisów 
Konstytucji RP – co doprowadziłoby do de facto ustania naruszenia przepisów kon-
stytucyjnych stanowiących wzorce kontroli w procesie samego stosowania art. 29 
ust. 4 pkt 4 SłuzbZagrU – to „należy równocześnie wyraźnie zaznaczyć, że możliwość 
wykorzystania (…) wykładni ustaw w sposób zgodny z Konstytucją nie zwalnia in-

11 Ibidem, s. 60.
12  K. Osajda, op.cit., s. 302.
13  Tak TK m.in. w wyroku z dnia 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 24.
14  Zob. wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, OTK ZU 7A/2011, poz. 71.
15  Dotyczącej naruszenia art. 30 i art. 31 Konstytucji RP przez przepisy k.p.c. ze względu na brak legi-
tymacji procesowej do żądania wszczęcia postępowania o uchylenie bądź zmianę ubezwłasnowolnie-
nia samego ubezwłasnowolnionego.



Jacek Karakulski

178 

nych organów państwa od omówionego wyżej obowiązku dokonania odpowiednich 
zmian prawnych”16.

Jeśli szukać norm konstytucyjnych przemawiających za uznaniem żądań regreso-
wych rodziców, to należałoby dostrzec między innymi wynikającą z preambuły zasadę 
pomocniczości. Zasada ta przemawiałaby za koniecznością uznania zasadności roszcze-
nia również wtedy, gdyby Trybunał nie uznał, iż obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne jest pobieraniem nauki w rozumieniu art. 70 Konstytucji RP, bowiem 
państwo nakładające na rodziców określone obowiązki – wiążące się także z obciąże-
niem finansowym – musi nie tylko dbać o przestrzeganie zasady równości, ale także 
mieć wzgląd na możliwości (wydolność finansową) podmiotów podporządkowanych 
władzy państwowej. 

3.

Przechodząc do analizy wzorców kontroli zastosowanych w tej sprawie, należy poczy-
nić pewne uwagi dotyczące treści art. 70 ust. 1 Konstytucji RP – niebędącego co praw-
da bezpośrednio wzorcem kontroli, ale silnie powiązanego z przepisami stanowią-
cymi punkt odniesienia w procesie kontroli w tej sprawie. Prawo do nauki z art. 70 
ust. 1 Konstytucji RP stanowi prawo podmiotowe (zd. pierwsze) jednostki, a zarazem 
nakłada na nią pewien obowiązek (zd. drugie). Pozostałe jednostki redakcyjne art. 70 
Konstytucji RP przede wszystkim służyć mają powyższym normom wynikającym 
z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP (odpowiednio prawu i możliwości wykonywania obo-
wiązku) – toteż, mimo pominięcia go w petitum wniosku oraz sentencji orzeczenia, 
jego treść normatywna ma (powinna mieć) istotne znaczenie. Jak zważył niejed-
nokrotnie sam Trybunał, powszechny i równy dostęp do wykształcenia oraz inne 
gwarancje z art. 70 Konstytucji RP to elementy proklamowanego w art. 70 ust. 1 Kon-
stytucji RP prawa do nauki17. W sprawie będącej przedmiotem niniejszej analizy 
zarówno Trybunał, jak i wnioskodawca odwołują się do tych norm. Ze względu na – 
jak już wspomniano – silne powiązanie wzorców z art. 70 ust. 2 i 4 Konstytucji RP 
z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, nie sposób nie odnieść się do wyrażonej w wyroku 
TK w sprawie o sygn. K 19/0718 tezy, iż konstytucyjne prawo do nauki nie zawiera 
w sobie prawa do nauki w przedszkolu. Powyższa konstatacja z pewnością nie może 
zostać przywołana jako wprost implikująca bezwzględną nieprawidłowość uznania 
adekwatności wzorców w postaci art. 70 ust. 2 i 4 Konstytucji RP w przedmiotowej 
sprawie. Niemniej jednak kluczową zdaje się być w tym wypadku analiza charakteru 
„pobierania nauki” w jednostce przedszkolnej19. W żadnej mierze nie byłby zasadny 
zarzut, iż takie odwołanie narusza zasadę autonomiczności pojęć konstytucyjnych. 

16  Tak TK w wyroku z dnia 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 24.
17 Zob. m.in. wyrok TK z dnia 16 stycznia 2007 r., U 5/06, OTK ZU 1A/2007, poz. 3.
18  Wyrok TK z dnia 18 grudnia 2008 r., K 19/07, OTK ZU 10A/2008, poz. 182. Należy jednak zauwa-
żyć, że w tej sprawie art. 70 ust. 1 Konstytucji RP nie stanowił wzorca kontroli.

19  Ukształtowanego przez prawodawcę w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.); w tym wypadku szczególnie istotne są stosowne jej nowelizacje.
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Wręcz przeciwnie, ma ono reglamentować obchodzenie przez ustawodawcę zwykłego 
postanowień ustawy zasadniczej. Teza o nieadekwatności art. 70 ust. 1 Konstytucji RP 
do etapu wychowania przedszkolnego, jaka zapadła w orzecznictwie TK (a do której 
Trybunał niestety nie odniósł się w glosowanym orzeczeniu) była wyrażona przy 
odmiennym kontekście normatywnym. Obecnie uprawnionym jest stwierdzenie, 
że ustawodawca niejako rozszerzył zastosowanie prawa do nauki w pewnym zakresie 
na etap edukacji (przed)szkolnej. Uznanie, że sam fakt, iż nauka pobierana może być 
w placówce przedszkolnej a nie w szkole, nie może skutkować automatycznym stwier-
dzeniem nieadekwatności art. 70 Konstytucji RP do tego etapu edukacji. To właśnie 
taki automatyzm (połączony z tezą trybunalską z 2008 r.) byłby de facto zaprzecze-
niem zasady autonomiczności pojęć konstytucyjnych. Podsumowując ten element 
rozważań należy uznać, iż w świetle uregulowań ustawowych20 pobieranie nauki 
w ramach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wyraża zarówno prawo 
podmiotowe, jak i obowiązek z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP.

Bez wyżej wymienionych uwag stosunkowo bezwartościowe stają się rozważa-
nia trybunalskie odnośnie art. 70 ust. 2 i 4 Konstytucji RP jako wzorców kontroli 
w przedmiotowej sprawie. Należy zaznaczyć, iż pożądanym byłoby zawarcie związ-
kowo we wzorcach kontroli art. 70 ust. 1 Konstytucji RP jako podstawowego dla 
dalszych jedynie wspomagających art. 70 ust. 2 zd. pierwsze i 4 zd. pierwsze Konstytu-
cji RP. Ewentualna obawa przed włączeniem do petitum art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, 
ze względu na przywołaną wcześniej tezę o nieprzystawalności art. 70 ust. 1 do etapu 
przedszkolnego systemu edukacji, jest pozbawiona sensu ze względu na i tak silne 
powiązanie wzorów ustanowionych przez wnioskodawcę z prawem do nauki z art. 70 
ust. 1 Konstytucji RP.

W kontekście gwarancji z art. 70 Konstytucji RP niezrozumiałym jest również 
bardzo wyraźny nacisk na to, iż roczne przygotowanie przedszkolne ma charakter 
obowiązku. Bez znaczenia jest to, czy ów jednoroczny okres edukacji będziemy roz-
patrywać w kontekście prawa albo w kontekście obowiązku z art. 70 Konstytucji RP, 
bowiem jednakowo dotyczyć ich będą zasady z art. 70 ust. 2 i 4 Konstytucji RP. Ten 
nacisk na obligatoryjność przygotowania przedszkolnego sugeruje jedynie, że za-
równo Trybunał, jak i wnioskodawca chcą pokazać, że skoro ustawodawca nakłada 
na jednostkę taki szczególny obowiązek, to ma on pewną powinność w ukształto-
waniu regulacji przewidującej pomoc finansową ze strony państwa. Jak zostało już 
wcześniej wspomniane – przy takim podejściu – zbędne mogą okazać się wzorce 
z art. 70 Konstytucji RP. Nadmienić można jedynie, iż art. 70 ust. 4 Konstytucji RP 
ustanawia prawo podmiotowe21, ale tylko w zakresie powszechnego i równego dostępu 

20  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.); dalej 
jako: SystOśwU.

21  Choć zauważyć należy pogląd przeciwny (poparty także wcześniejszym orzecznictwem Trybunału), 
iż „z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP nie należy wyprowadzać prawa podmiotowego jednostek, ponieważ 
jest to przepis adresowany do ustawodawcy zwykłego” – tak W. Borysiak za B. Banaszakiem; W. Bory-
siak, Art. 70. VII. Powszechny i równy dostęp do wykształcenia (art. 70 ust. 4 Konstytucji RP) [w:] Kon-
stytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1584.
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do nauki, które zdają się mieć służebny charakter wobec prawa do nauki, a nie obo-
wiązku (który jedynie ułatwiają wypełniać).

4.

Ponieważ hipotetycznie możliwe było uznanie, że obowiązkowe przygotowanie przed-
szkolne nie jest przejawem prawa do nauki z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, Trybunał po-
winien był poczynić dalej idące uwagi odnośnie charakteru rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego i jego konstytucyjnego wymiaru. Gdyby przyjąć założe-
nie o nieprzystawalności prawa do nauki do wspomnianego etapu edukacji, to niekon-
stytucyjność art. 29 ust. 4 pkt 4 SłużbZagrU stwierdzić należałoby jedynie w oparciu 
o normę z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP22. Wobec przyjęcia przeciwstawnego stanowiska 
przez Trybunał, rozszerzającego rozumienie prawa do nauki tak, iż może ono obejmo-
wać niekiedy etap edukacji przedszkolnej, stwierdzić należy jedynie, że w przypadku 
zaaprobowania tej tezy, podzielić należy zdanie Trybunału, iż „nieobjęcie przepisem 
dotyczącym zwrotu opłat za naukę przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego 
przy publicznej szkole podstawowej lub korzystania z innej formy wychowania przed-
szkolnego narusza Konstytucję w kontekście równego, powszechnego i bezpłatnego 
dostępu obywateli do publicznej edukacji”. Jedyne zastrzeżenie, jakie można by dalej 
powziąć wobec sentencji wyroku oraz petitum wniosku, to nieprzywołanie związkowo 
art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, który wobec niepewnej samoistnej treści odpowiednio 
art. 70 ust. 2 i 4 Konstytucji RP, byłby użyteczny.

W drodze podsumowania warto wyeksponować, że na negatywną ocenę zasługuje 
forma, w jakiej Trybunał odniósł się do ustawowego sposobu rozumienia instytucji 
(Trybunał skonstatował między innymi, że ilekroć ustawa mówi o szkole bez bliż-
szego określenia– należy przez to rozumieć także przedszkole). Wszystko to winno 
pozostać bez znaczenia dla rozstrzygnięcia Trybunału, bowiem idąc za przytoczonymi 
w tekście uwagami – uważam – że Trybunał powinien głębiej przeanalizować treść 
stosownych przepisów SystOśwU i od strony materialnej ustosunkować się do tego, 
czy roczne przygotowanie przedszkolne jest korzystaniem z konstytucyjnego prawa 
do nauki (tudzież obowiązkiem nauki w rozumieniu art. 70 ust. 1 Konstytucji RP), 

22  Warto podkreślić, że byłoby wtedy zdecydowanie utrudnione zakwestionowanie omawianego prze-
pisu w trybie skargi konstytucyjnej ze względu na metaprawny charakter zasady równości – nieusta-
nawiającej żadnego samoistnego prawa podmiotowego – a więc konieczność przytoczenia we wzorcu 
związkowo prawa podmiotowego jednostki. W tym miejscu warto również poczynić pewne uwagi od-
nośnie przepisów dodatkowo przywołanych przez RPO w tej sprawie. Jak wynika z orzecznictwa Trybu-
nału, „art. 70 Konstytucji zawiera w istocie dwa kompleksy norm. Przepis ten statuuje rozliczne zadania 
państwa w zakresie oświaty i nauki, z którymi nie wiąże się jednak możliwość skierowania roszczenia 
o ich wyegzekwowanie na rzecz jednostki. Realizacja tych zadań stanowi natomiast gwarancję instytu-
cjonalną dla podmiotowego prawa do nauki, mającego konstytucyjną genezę i konstytucyjnie regulo-
wane fragmenty reżimu normatywnego, co jest objęte drugim kompleksem norm zawartych w art. 70 
Konstytucji. Jako podmiotowe prawo konstytucyjne jest – m.in. – regulowany «powszechny i równy do-
stęp do wykształcenia» (art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze Konstytucji)”; wyrok TK z dnia 16 stycznia 2007 r., 
U 5/06, OTK ZU 1A/2007, poz. 3. Z kolei z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP zdaje się, iż nie wynika samo-
istnie żadne konstytucyjne prawo podmiotowe.
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bowiem tylko wtedy wzorce wnikające z art. 70 ust. 2 i art. 70 ust. 4 Konstytucji RP 
mogą zostać uznane za adekwatne. Lakoniczne stwierdzenie, iż „z przepisów prawnych 
wynika zatem, że przedszkole realizuje nie tylko funkcję opiekuńczo-wychowawczą, 
ale też oświatową”23 pozostawia pod tym względem znaczny niedosyt. Reasumując, 
pożądane – z punktu widzenia jednostki – jest rozszerzenie w sposób funkcjonal-
ny rozumienia konstytucyjnego prawa do nauki, niemniej jednak Trybunał zdał się 
to uczynić w sposób niezasługujący na pełną aprobatę, skupiając się na ustawowych, 
formalno-strukturalnych motywach wpasowania rocznego obowiązkowego przygoto-
wania przedszkolnego w treść art. 70 ust. 1 Konstytucji RP. 

*  *  *

Comment on the Judgement of the Polish Constitutional 
Tribunal of 23rd of February 2017, K 2/15

The Polish Constitutional Court in the judgment in case K 2/15 considered unconstitution-
al the omission of the compulsory annual pre-school preparation as a stage of education – 
in which participation results in the possibility of reimbursement of fees for the education 
of a child of a foreign service member. The discussed ruling is not the first judgment of the Tri-
bunal broadly referring to the constitutionally settled right to education. Therefore, it is neces-
sary to focus on the congruence of the judgment with the previous jurisprudence and to take 
a number of observations (including critical remarks) related to the justification given by the 
Tribunal for the (just as to the merits) ruling.

Key words: constitutional law, jurisprudence, Constitutional Tribunal,  
right to education, principle of equality

23  Wyrok TK z dnia 23 lutego 2017 r., K 2/15, OTK ZU A/2017, poz. 9.


