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Do działającego w ramach projektu 
„Wszystko Jasne” Rzecznika Uczniów 
Niepełnosprawnych oraz do punktu kon-
sultacyjnego każdego roku zgłasza się 
kilkuset rodziców doświadczających 
trudności w dowozie swoich niepełno-
sprawnych dzieci do szkół i placówek.

Najczęstsze problemy zgłaszane przez 
rodziców:
•  trudności ze zorganizowaniem dowozu 

do wybranej przez rodzica placówki;
•  zbyt długi czas dojazdu, zbyt dłu-

gie oczekiwanie na powrót do domu  
w szkole;

•  brak dowozu dla dzieci poniżej 5.roku 
życia, nawet w sytuacji, kiedy gmina 
nie zapewnia wnioskowanej przez ro-
dzica formy kształcenia;

• niedostosowanie formy dowozu, 
•  wymuszanie na rodzicach samodziel-

nego dowozu;
•  unikanie organizacji dowozów, stwa-

rzanie przez samorządy trudności for-
malnych;

•  zbyt wąski katalog niepełnosprawno-
ści uprawniających do dowozu uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych;

•  ustanowienie górnej granicy wieku 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
uprawniającego ich do dowozu 

•  trudności ze zorganizowaniem  
dowozu do właściwej placówki

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
(art. 14 w przypadku dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli i art. 17 w odnie-
sieniu do uczniów szkół)1 jednostka sa-
morządu terytorialnego ma obowiązek 
zapewnić dowóz i opiekę dla dzieci nie-
pełnosprawnych, których kształcenie od-
bywa się na podstawie orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego. Ustawa 
mówi, że dowóz powinien być zorgani-
zowany do najbliższej placówki, jednak 
prawo oświatowe nie formułuje nigdzie 

definicji pojęcia „najbliższa placówka”.
Wyroki sądów administracyjnych, jak  
i publikacje Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej zawierają wskazanie, że w przy-
padku dziecka z niepełnosprawnością 
kwestię najbliższej szkoły należy zawsze 
rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod 
uwagę i zarówno odległość jak i możli-
wość zaspokojenia przez konkretną szko-
łę/ przedszkole potrzeb dziecka określo-
nych w orzeczeniu. 
W wyroku WSA w Krakowie (sygn. III 
SA/Kr 1882/14) określono m.in., że:  
„Dowodzenia nie wymaga również twier-
dzenie, że nie każda placówka szkolna 
posiada warunki odpowiednie do kształ-
cenia dzieci obciążonych wszelkiego ro-
dzaju niepełnosprawnościami. Tak więc 
dla każdego indywidualnego przypadku, 
należy dokonywać wykładni sformułowa-
nia „najbliższa szkoła”.
Na przedmiotową „bliskość” składać się 
będzie zarówno element położenia geo-
graficznego (odległość szkoły od miejsca 
zamieszkania), jak też element – posiada-
nia przez daną placówkę oświatową wa-
runków umożliwiających kształcenie dzieci  
z konkretnym rodzajem niepełnospraw-
ności.2 

Dokładnie taką samą wykładnię terminu 
najbliższa szkoła znajdziemy w publika-
cjach Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz podległego mu Ośrodka Rozwoju 
Edukacji. „Przez najbliższą szkołę rozu-
mie się szkołę zapewniającą uczniowi re-
alizację orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego położoną najbliżej jego 
miejsca zamieszkania.”3 
Taka interpretacja jest korzystna dla ro-
dziców, którzy wybrali dla swoich dzieci  
z orzeczeniem placówki niepubliczne, 
niemające statusu integracyjnych/ spe-
cjalnych. Należy jednak podkreślić, 
że cytowana wyżej definicja nie jest 
zawarta w żadnym akcie prawnym, 
a wobec tego nie jest wiążąca dla 

1. Ustawa o systemie oświaty
2.  III SA/Kr 1882/14 - Wyrok WSA w Krakowie, dostępny w klik Centralna Baza Orzeczeń Sądów 

Administracyjnych
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
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jednostek samorządu terytorialnego 
i nie ma żadnej mocy prawnej.

Inne skargi dotyczą szkół specjalnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
ramowych statutów klasy specjalne są 
tworzone dla dzieci z określonymi nie-
pełnosprawnościami. Istnieje również 
możliwość utworzenia klasy specjal-
nej dla uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. Zgodnie z przepisami 
dziecko, które ma niepełnosprawność 
sprzężoną np. autyzm i niepełnospraw-
ność intelektualną w stopniu lekkim, 
może uczęszczać do klasy dla dzie-
ci z autyzmem, do klasy dla uczniów  
z niepełnosprawnością sprzężoną (od 
2 do 4 uczniów) lub do klasy dla dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim (od 10 do 16 uczniów). 

Liczebność klasy ma duże znaczenie. Wiele 
dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim będzie le-
piej funkcjonować w kilkuosobowej grupie,  
a klasa liczniejsza może być dla nich 
zbyt dużym wyzwaniem. Dodatkowo nie 
wszystkie szkoły specjalne prowadzą kla-
sy dedykowane każdej niepełnospraw-
ności. Podobnie będzie w przypadku 
uczniów z innymi niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Jak wynika ze skarg otrzymywanych 
od rodziców zdarza się, że samorządy 
odmawiają dowozu do dalszej szkoły 
specjalnej, wskazując jako szkołę naj-
bliższą szkołę, która nie prowadzi od-
działów specjalnych zgodnych z niepeł-
nosprawnością dziecka. W ten sposób 
dziecko z autyzmem w normie intelek-
tualnej trafia np. do klasy specjalnej dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim. Trudno uznać 
taką sytuację za zgodną z potrzeba-
mi niepełnosprawnego ucznia. Tworzo-
ne są także tak zwane klasy specjalne 
mieszane, w których uczą się uczniowie  
z różnymi niepełnosprawnościami i któ-
rych istnienia nie przewidują żadne prze-
pisy prawa oświatowego. Zgłaszano nam 
również przypadki tworzenia klas spe-
cjalnych o liczebności przekraczającej 

maksymalną liczebność klasy dla uczniów  
z określona niepełnosprawnością.

Rodzice zgłaszali nam wielokrotnie, że wy-
stępują problemy z zapewnieniem dowozu 
do szkół specjalnych, prowadzących oddzia-
ły dla dzieci z autyzmem. Samorządy odma-
wiały dowozu do dalej położonych placówek, 
chociaż te bliższe nie prowadziły małolicz-
nych (a co za tym idzie droższych w utrzy-
maniu) oddziałów specjalnych dla dzieci  
z autyzmem. W większości przypadków 
wskazywane przez samorządy bliższe 
szkoły nie mogły w ogóle przyjąć dzieci  
z autyzmem w normie intelektualnej, bo  
w ich statutach był zapis, że przyjmują tylko 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Przykład z woj. śląskiego  
(jesień 2013) 
Dziecko lat 7, w normie intelektualnej 
rozpoczyna edukację w klasie pierwszej 
specjalnej dla dzieci z autyzmem. Szkoła 
specjalna wybrana przez rodziców jest od-
dalona od miejsca zamieszkania o ok. 25 
km. Gmina odmawia organizacji dowozu, 
bo bliżej miejsca zamieszkania znajduje 
się inna szkoła specjalna, która pisemnie 
potwierdza możliwość przyjęcia dziecka. 
Do tej szkoły są dowożeni inni uczniowie 
z gminy, transport jest już zorganizowa-
ny. Rodzice odmawiają zmiany decyzji, 
ponieważ wskazana przez gminę szkoła 
specjalna nie prowadzi klas dla uczniów  
z autyzmem, a taka forma kształcenia 
jest najlepsza ich zdaniem dla ich syna. 
Uczeń z autyzmem w normie intelektual-
nej zgodnie z przepisami może uczyć się  
w klasie specjalnej, ale wyłącznie w klasie 
specjalnej dla uczniów z autyzmem i musi 
mieć zagwarantowaną realizację podstawy 
programowej kształcenia ogólnego.

Próby wymuszania na rodzicach 
zmiany decyzji odnośnie  
formy kształcenia dziecka

Niestety poprzez odmowę zapewnienia do-
wozów część gmin próbuje nakłonić rodzi-
ców do zmiany decyzji dotyczącej formy 
kształcenia dziecka z niepełnosprawnością.
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W prawie oświatowym wyróżniamy za-
sadniczo trzy takie formy: ogólnodostęp-
na, integracyjna, specjalna, przy czym 
klasy specjalne są dedykowane poszcze-
gólnym niepełnosprawnościom. 
Konstytucja daje rodzicom prawo 
do decydowania o edukacji dziecka. 
Art. 71b ustawy o systemie oświaty 
stwierdza, że właściwą formę kształ-
cenia zapewnia odpowiednia jednost-
ka samorządu terytorialnego – na 
wniosek rodziców. 
Rozporządzenie w sprawie orzeczeń  
i opinii wydawanych przez Zespoły Orze-
kające w publicznych poradniach psy-
chologiczno-pedagogicznych4 nakłada 
na te poradnię obowiązek wskazania 
najkorzystniejszych dla dziecka form 
kształcenia (literalnie użyto liczby mno-
giej, więc w orzeczeniu należy wymie-
nić przynajmniej dwie). Zgodnie z obo-
wiązującą w Polsce hierarchią aktów 
prawnych zalecenia z orzeczenia mają 
jedynie charakter doradczy. To rodzic, 
korzystając ze swoich praw zapisanych  
w Konstytucji decyduje o formie kształ-
cenia dziecka.

Z wielu zgłoszeń do naszego punktu kon-
sultacyjnego wynika, że jednostki samo-
rządu terytorialnego próbują ograniczyć 
to prawo rodziców i poprzez odmowę 
dowozu do szkoły dalszej od domu po-
średnio wpływają na ich prawo do wybo-
ru formy kształcenia. Rodzice skarżą się, 
że odmawia im się dowozu do placów-
ki integracyjnej, położonej w sąsiedniej 
miejscowości, ponieważ dziecko może 
chodzić do szkoły rejonowej pod domem, 
skoro w orzeczeniu o potrzebie kształce-
nia specjalnego wskazano te dwie formy 
kształcenia. 
Samorządy stoją na stanowisku, 
że muszą zorganizować dowóz do 
najbliższej placówki wśród tych wy-
mienionych w orzeczeniu, a nie do 
placówki, która zapewni kształcenie 
w formie wybranej przez rodzica. Jak 
stwierdził jeden z urzędników w piśmie 
z odmową realizacji dowozu: Rodzice, 

korzystając z prawa dowolnego wyboru 
placówki, biorą na siebie obowiązek za-
pewnienia dojazdu dziecka.

Przykład z woj. lubelskiego  
(wiosna 2013)
Dziecko z autyzmem, lat 5, uczęszcza do 
przedszkola specjalnego w mieście odda-
lonym o 30 km od miejsca zamieszkania. 
Chłopiec jest w czteroosobowej grupie dla 
dzieci z autyzmem, przedszkole realizu-
je zalecenia terapeutyczne z orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Przez 
2 lata rodzice sami organizują i finansują 
dowóz. Przed rozpoczęciem zerówki ro-
dzice zgłaszają się do gminy z wnioskiem  
o wypełnienie ustawowego obowiązku  
i organizację dowozu. 

Gmina nie wyraża zgody, argumentując, 
że skoro w orzeczeniu jest również wska-
zana edukacja w przedszkolu ogólnodo-
stępnym, to nie ma potrzeby dowożenia 
dziecka do przedszkola specjalnego – 
może ono uczęszczać do placówki gmin-
nej. Przedszkole gminne oferuje dziecku 
miejsce w grupie ponad 25-osobowej, 
nie zatrudnia specjalistów, nie ma żadne-
go doświadczenia w pracy z osobami ze 
spektrum autyzmu, wreszcie nie posia-
da nawet sal dostosowanych do specyfiki 
funkcjonowania sensorycznego dziecka  
z autyzmem. 
Gmina równocześnie nie zapewnia od-
powiedniej do potrzeb dziecka formy 
kształcenia, nie dostosowuje warunków 
edukacyjnych w przedszkolu ogólno-
dostępnym do potrzeb dziecka z auty-
zmem i jednocześnie odmawia dowozu 
do przedszkola specjalnego. 

Przykład z północnej części Polski 
(listopad 2015, zał. nr 1)
Sześcioletnia dziewczynka uczęszcza do 
przedszkola integracyjnego, prowadzo-
nego przez miasto. Rodzice, zaniepo-
kojeni brakiem jakichkolwiek postępów 
zwracają się do poradni o ponowne prze-
badanie dziecka. Okazuje się, że dziec-
ko oprócz problemów z poruszaniem się 

4.  Rozporządzenie MEN w sprawie wydawania orzeczeń i opinii
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boryka się również z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu znacznym. 
Zgodnie z zaleceniami z nowego orze-
czenia rodzice przenoszą córkę do naj-
bliższego oddziału specjalnego funkcjo-
nującego w OREW-ie. W odpowiedzi na 
wniosek o zwrot kosztów dowozu miasto 
odmawia, twierdząc jak cytowano wyżej: 
Rodzice, korzystając z prawa dowolnego 
wyboru placówki, biorą na siebie obowią-
zek zapewnienia dojazdu dziecka.

•  zbyt długi czas dojazdu, zbyt długie 
oczekiwanie na powrót do domu  
w szkole

Większość samorządów dowozi dzieci  
z niepełnosprawnością specjalnie do tego 
przystosowanymi busami. Kiedy dzie-
ci jest wiele i trzeba dowieźć je do kilku 
placówek, ustala się jedną trasę. 
Dzieci są po kolei odbierane spod do-
mów i dowożone do kolejnych placówek.  
Powoduje to, że w przypadku niektórych 
uczniów poranny dojazd do szkoły trwa 
kilkadziesiąt minut, godzinę, a nawet dłu-
żej - chociaż drogę dom - szkoła można 
pokonać znacznie szybciej. Niestety kie-
rowca musi wybrać dłuższą trasę, kilka-
krotnie zatrzymać się, aby odebrać inne 
dzieci, a potem zostawić je w szkołach. 
W efekcie dzieci niepełnosprawne 
czekają w pojeździe w upale lub na 
mrozie, a czas przejazdu wynosi cza-
sem nawet ponad 2 godziny w jedną 
stronę.

Podobne sytuacje mają miejsce po po-
łudniu. Znów bus ma tylko jeden prze-
jazd, rusza o określonej godzinie i odwo-
zi dzieci do domów. Jeżeli dziecko kończy 
zajęcia wcześniej, to nie organizuje się 
przewozu dostosowanego do planu lek-
cji, tylko uczeń musi czekać w szkole na 
transport. Jest to uciążliwa sytuacja, bo 
dzieci są zmęczone i znudzone długim 
czekaniem, a po południu często mają 
zajęcia i terapie dodatkowe w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, rehabi-
litacyjnych. Poza tym część tych dzieci 
potrzebuje więcej czasu w porównaniu 

ze zdrowymi rówieśnikami na odrabianie 
lekcji. 

Kwestia zbyt długiego dojeżdżania do 
szkoły była wielokrotnie poruszana przez 
rodziców, ale także media. W 2013 r. 
Dziennik Bałtycki opisał trwające nie-
kiedy po dwie godziny dojazdy do szkół 
dzieci z autyzmem. W Trójmieście, tak 
jak i w wielu innych miastach, władze 
samorządowe dowoziły wszystkie dzieci 
do danej szkoły jednym kursem. U nie-
których uczniów zbyt długi dojazd powo-
dował wiele zachowań trudnych, w tym 
napady agresji i autoagresji. Jedynym 
wyjściem z tej sytuacji było nie przeor-
ganizowanie dowozów, ale nakłanianie 
rodziców do podpisania zgody na wią-
zanie dzieci. Jak powiedział Dzienniko-
wi Bałtyckiemu przedstawiciel samorzą-
dowego przewoźnika, nic innego się nie 
da zrobić: Harmonogram tras przejazdu 
pomiędzy miejscem zamieszkania, a pla-
cówką jest tak ułożony, aby trasa była 
jak najkrótsza, maksymalnie to 1,5 go-
dziny5. 
Dla urzędników samorządowych do-
jazd półtorej godziny do szkoły i powrót  
z niej trwający tyle samo to nic złego. 
Dla rodzica sześcioletniego dziecka z au-
tyzmem, niemówiącego to sytuacja nie 
do przyjęcia.

W większości polskich miast dzieci 
z niepełnosprawnościami tracą zbyt 
dużo czasu na dojazdy do placówek, 
a przedłużający się czas przejazdu 
wpływa niekorzystnie na stan ich 
zdrowia. Warto zauważyć, że niepełno-
sprawnościom niekiedy towarzyszą także 
choroby somatyczne, takie jak padacz-
ka czy choroby serca. Dodatkowo warto 
zwrócić uwagę na fakt, że busy je do-
wożące nie są pojazdami transportu pu-
blicznego w związku z czym często mu-
szą stać w korkach, ponieważ nie mogą 
korzystać z tzw. buspasów.
W organizacji dowozów liczy się przede 
wszystkim ich koszt. Nikt nie myśli  
o komforcie dziecka. 

5.   http://bit.ly/DBdowozGdansk
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Wielokrotnie mieliśmy do czynienia ze 
skargami i to nie tylko kierowanymi do 
nas od rodziców, ale również ze strony 
placówek oświatowych, że dzieci dowożo-
ne są nawet 2 godziny po rozpoczęciu za-
jęć lekcyjnych lub odbierane nawet 2 go-
dziny przed ich zakończeniem. Dowozy 
realizowane są w takich godzinach, 
że uniemożliwiały dzieciom udział 
w zajęciach rewalidacyjnych lub za-
jęciach z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej zaleconych  
w orzeczeniu (woj. wielkopolskie, 
woj. mazowieckie, jesień 2015). 

Jak wynika ze skarg rodziców w przypad-
ku dowozu do przedszkoli, gminy w żaden 
sposób nie liczą się z godzinami pracy ro-
dziców ograniczając czas pobytu dziecka  
w przedszkolu nawet do trzech godzin. 
Dzieci nie mogą więc uczestniczyć w reali-
zacji 5 godzin podstawy programowej, co 
gwarantuje im ustawa o systemie oświaty. 
Dzieci przedszkolne są zwykle dowożone 
do placówek w ostatniej kolejności i od-
bierane jako pierwsze, ponieważ w przed-
szkolach nie ma typowego planu lekcji  
i nie określa się sztywno obligatoryjnego 
czasu przybycia na zajęcia. (wiele skarg  
z całej Polski)
Prawo oświatowe w żaden sposób 
nie reguluje czasu dowozu, nie na-
kazuje dostosowania go do planu 
lekcji i zajęć terapeutycznych oraz 
możliwości psychofizycznych prze-
wożonych uczniów.

•  brak dowozu dla dzieci poniżej  
5. roku życia

Dzieciom niepełnosprawnym poni-
żej 5.roku życia nie przysługuje bez-
płatny dowóz, nawet kiedy na tere-
nie gminy, którą zamieszkują, nie 
ma przedszkola integracyjnego lub 
specjalnego. 
Obowiązek dowozu spoczywa na gminie 
od momentu rozpoczęcia przez te dzieci 
rocznego obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego (zerówki). Dowóz dzieci 
trzy- i czteroletnich spoczywa wyłącznie 
na rodzicach. Jest to duży problem, jeże-
li dziecko ze względu na deficyty wynika-

jące z niepełnosprawności nie radzi sobie  
w przedszkolu ogólnodostępnym, które 
– jak wspomniano wcześniej – nie jest  
w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb 
określonych w orzeczeniu. Przedszkoli 
integracyjnych i specjalnych jest za mało 
w stosunku do liczby dzieci z niepełno-
sprawnością. Poza największymi aglo-
meracjami placówki te są oddalone od 
siebie o kilkanaście, kilkadziesiąt kilome-
trów. 

Niektorzy rodzice rezygnują z pracy, bo 
dowiezienie dziecka do oddalonego przed-
szkola zajmuje zbyt wiele czasu. Dodat-
kowo część przedszkoli specjalnych jest 
czynnych do godz. 13. co w praktyce 
wyklucza aktywność zawodową jednego  
z opiekunów. Mieliśmy zgłoszenia od ma-
tek, które rano zawoziły swoje niepełno-
sprawne dziecko do przedszkola, a potem 
czekały kilka godzin na korytarzu, w sa-
mochodzie czy na przystanku.
Wielu rodziców oczekuje, że skoro gmina 
nie realizuje swojego ustawowego obo-
wiązku, wyrażonego w art. 71b ustawy  
o systemie oświaty i nie zapewnia dziecku 
wnioskowanej przez nich formy kształce-
nia (integracyjnej lub specjalnej), to cho-
ciaż samorząd powinien organizować/ 
finansować dowóz dziecka do placówki. 
Niestety samorządy odmawiają. 

Kiedy rodzice nie mogą dowozić dziec-
ka do przedszkola na własny koszt,  
a gmina nie chce przejąć tego obo-
wiązku, jednocześnie nie zapewnia-
jąc odpowiedniej formy kształcenia, 
to w wielu przypadkach dziecko do 
przedszkola nie uczęszcza w ogóle. 

Należy przy tym zauważyć, że w przy-
padku dzieci z niepełnosprawnością pla-
cówka przedszkolna pełni nie tylko funk-
cje opiekuńcze i edukacyjne, ale również 
terapeutyczne i rehabilitacyjne. W teorii 
małe dziecko może korzystać z bezpłat-
nych świadczeń realizowanych przez pla-
cówki mające podpisany kontrakt z NFZ, 
z bezpłatnych zajęć wczesnego wspoma-
gania rozwoju, specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz wsparcia realizowa-
nego w ramach kształcenia specjalnego. 
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W praktyce brak jest placówek, które 
oferują stałe, specjalistyczne wsparcie. 
Brak jest placówek w ramach systemu 
ochrony zdrowia, wczesne wspomaganie 
rozwoju to najczęściej tylko 4 godziny 
zajęć w miesiącu, a dostępność odpłat-
nych specjalistycznych usług opiekuń-
czych pozostawia wiele do życzenia. 

Jedynym stałym wsparciem, na jakie może 
liczyć małe dziecko z niepełnosprawnością 
stają się zajęcia rewalidacyjne i z pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, realizo-
wane w przedszkolach na podstawie orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Niestety brak dowozu skutkuje tym, 
że część najmłodszych dzieci nie korzysta  
z tego wsparcia, bo najzwyczajniej w świe-
cie nie mogą dojechać do placówek, które 
je zapewniają.

Brak obowiązku dowozu jest kata-
strofalny dla małych dzieci z rodzin 
mniej zamożnych i wielodzietnych, 
a także dzieci mieszkających na wsi 
i w małych miejscowosciach. Niektó-
re dzieci nie są dowożone przez rodzi-
ców do odległych przedszkoli z powodów 
finansowych – duża odległość wiąże się 
z wysokimi kosztami dowozu. W innych 
przypadkach jest to niemożliwe, bo je-
den z rodziców pracuje, a drugi musi się 
zająć wszystkimi dziećmi. 

W efekcie dzieci niepełnosprawne nie 
tylko nie korzystają z możliwości edu-
kacji przedszkolnej wspólnie z rówie-
śnikami, co w późniejszym okresie 
utrudni im nawiązywanie relacji spo-
łecznych, ale także nie korzystają ze 
wsparcia terapeutycznego zagwaran-
towanego im w orzeczeniu o potrze-
bie kształcenia specjalnego. 
Nie korzystają nie z wyboru, a ze 
względu na niekorzystne przepisy 
prawa oświatowego.

Przykład z woj. lubelskiego  
(dokumentacja załączniki nr 2,3)
Rodzice czteroletniej Nadii z autyzmem 
zwrócili się do burmistrza z wnioskiem  
o zwrot kosztów dowozu dziecka do naj-
bliższego przedszkola specjalnego, odda-

lonego o ok. 40 km od domu. Burmistrz 
odmówił, powołując się na przepisy usta-
wy o systemie oświaty, które zobowiązu-
ją gminę do dowozu dzieci pięcioletnich  
i starszych. Organ wyjaśnił również, że 
gmina nie ma środków, a dziewczynka 
może uczęszczać do przedszkola na te-
renie gminy, które zrealizuje część zale-
ceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

W kolejnym wniosku rodzice zwrócili 
się ponownie o zwrot kosztów dowozu, 
argumentując, że przedszkole gminne 
nie prowadzi oddziałów specjalnych dla 
dzieci z autyzmem, chociaż zapewnienie 
właściwej (i wybranej przez nich, zgod-
nie z jednym z zaleceń orzeczenia porad-
ni) formy kształcenia ich córki spoczywa 
na gminie. Poza tym poinformowali bur-
mistrza, że wskazanie na przedszkole 
gminne, o którym wiadomo, że nie może 
zrealizować wszystkich zaleceń z orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go, jest a priori zakładaniem przez organ 
prowadzący łamania prawa oświatowego 
przez podległą mu placówkę.
Pomimo takiej argumentacji burmistrz 
podtrzymał swoją decyzję, dodatkowo 
twierdząc, że ustawa wcale nie nakłada 
na niego zapewnienia dziecku czterolet-
niemu wnioskowanej przez rodziców for-
my kształcenia, bo obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego zaczyna 
się dopiero we wrześniu w roku, w któ-
rym Nadia skończy 5 lat.
Rodzice nadal fiinansują dowóz dziew-
czynki do przedszkola.
 
•  niedostosowanie formy dowozu, 

brak właściwej opieki podczas 
dowozów

Część rodziców skarży się, że forma do-
wozu jest niedostosowana do niepełno-
sprawności dzieci. Ich zdaniem w busach 
jest za głośno, zbyt duszno, pojazdy nie 
mają odpowiedniego wyposażenia. Zda-
niem rodziców niektórzy opiekunowie nie 
posiadają odpowiednich kwalifikacji, aby 
zajmować się dziećmi z niepełnospraw-
nością.
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Rodzice skarżą się na krzyki opiekunów, 
a niekiedy przemoc fizyczną z ich strony, 
wyzwiska, na niedopilnowanie dziecka (sy-
tuacje, kiedy dziecko wysiada na niewła-
ściwym przystanku). Otrzymaliśmy nawet 
skargę rodziców (uwiarygodnioną obduk-
cją lekarską), że dziecko było w trakcie 
dowozu wiązane. Opiekun tłumaczył, że 
była to jedyna możliwość zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim podopiecznym 
w trakcie przewozu - opiekunów było za 
mało w stosunku do potrzeb. 

Przeważnie, bez względu na liczbę prze-
wożonych dzieci w busie jest tylko jeden 
opiekun, a czasami dzieci jeżdżą tylko  
z kierowcą lub samorząd wymusza na ro-
dzicach ich obecność podczas dojazdów. 
Jeśli kierowca pełni jednocześnie funkcję 
opiekuna, kiedy któreś z dzieci wysiada, 
pozostałe dzieci zostają w busie same  
i czekają aż opiekun zaprowadzi wysia-
dające dziecko do szkoły, albo dziecko 
musi samo przejść od busa do szkoły, co 
w obu przypadkach budzi obawy o bez-
pieczeństwo przewożonych dzieci.

Rodzice zgłaszali swoje obawy związa-
ne z brakiem przeszkolenia opiekunów 
z zakresu udzielania pomocy przedme-
dycznej czy odmową podania leków, 
np. w przypadku ataku padaczki. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że odmowa poda-
nia leków może przyczynić się nawet do 
śmierci dziecka – zanim karetka dojedzie 
na miejsce na ratunek może być już za 
późno.

Problem dobrze opisał Dziennik Bałtycki 
we wspomnianym wyżej artykule.

Inną kwestią jest wymaganie od ro-
dziców, aby doprowadzali swoje dzieci 
do tzw. punktów zbiorczych lub innych 
miejsc, wskazanych przez kierowców. 
W wielu małych gminach zlikwidowano 
szkoły, a dzieci są odbierane nie spod do-
mów, ale z wyznaczonych punktów. O ile 
zdrowe dziecko nie będzie miało proble-
mu z dojściem do takiego miejsca, nawet 
oddalonego od domu, to dla ucznia np. z 
niepełnosprawnością ruchową, niewido-
mego czy z autyzmem pokonanie dwóch 

kilometrów pieszo (w okresie zimowym 
w ciemnościach) jest bardzo trudne.
Rodzice też skarżą się, że dowóz nie jest 
realizowany spod domu, bo taka jest de-
cyzja kierowcy, który nie chce podjechać 
bezpośrednio pod dom – z różnych po-
wodów: bo mu się spieszy, bo nie chce 
swoim zdaniem „niepotrzebnie” wydłużać 
trasy, bo droga jego zdaniem jest zła… 
Skargi na sytuacje tego typu pojawiają 
się najczęściej po zmianie kierowcy lub 
firmy dowozowej. 
Wielokrotnie trafiały do nas skargi rodzi-
ców dotyczące niedostosowania pojaz-
dów do przewozu uczniów z niepełno-
sprawnością ruchową. Skargi dotyczyły 
zwykle konieczności wnoszenia dziecka 
do busa przez rodzica, a później wynosze-
nia, co wiązało się z przymusem udziału 
rodzica w dowozie, a także braku możli-
wości przewozu dziecka na wózku, przy 
jednoczesnym braku specjalistycznego 
fotela w pojeździe. W każdym przypadku 
niedostosowanie pojazdu budzi poważne 
obawy o bezpieczeństwo przewożonych 
osób niepełnosprawnych.

Prawo oświatowe nakłada na gmi-
ny obowiązek zapewnienia dowozu 
i opieki w czasie dowozu. Jak widać 
na powyższym przykładzie, nie za-
wsze dzieciom towarzyszy opiekun, 
a liczba opiekunów, ich kwalifikacje 
nie są wystarczające, by zapewnić 
dzieciom bezpieczeństwo w trakcie 
dowozu. Prawo oświatowe nie za-
wiera żadnych regulacji w kwestii 
wymogów formalnych, które powin-
ny spełniać osoby opiekujące się 
dziećmi w czasie dowozu. Nie okre-
śla także standardów, jakie powinny 
spełniać pojazdy przeznaczone do 
przewozu osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową.

•  wymuszanie na rodzicach  
samodzielnego dowozu

Część gmin przerzuca dowożenie niepeł-
nosprawnych dzieci do szkół i przedszkoli 
na rodziców.. Rodzice słyszą, że nie moż-
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na ich dzieciom zapewnić dowozu, bo sa-
morząd nie dysponuje specjalistycznymi 
środkami transportu, wszystkie miejsca 
są już zajęte, a tak w ogóle wszyscy inni 
rodzice sami dowożą swoje dzieci. W ten 
sposób wymusza się na rodzicach 
samodzielne dowożenie dziecka, 
nawet jeśli ci nie mają takiej moż-
liwości, bo pracują zawodowo czy 
nie dysponują samochodem. Niektó-
re gminy oczekują dodatkowo, że rodzic 
będzie dowoził dziecko środkami komu-
nikacji zbiorowej, a nie swoim samocho-
dem i zwracają wyłącznie koszty biletów 
lub w rozliczeniu przekazują rodzicowi 
plik biletów na gminną komunikację.

Opieszałość w organizacji dowozu w przy-
padku uczniów z niepełnosprawnością 
jest niestety niezwykle skuteczną meto-
dą na uniknięcie lub chociaż odwleczenie 
realizacji tego ustawowego obowiązku. 
Rodzic oczywiście może złożyć skargę na 
gminę do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Postępowania mogą trwać 
wiele miesięcy, a dziecko w tym czasie  
i tak musi być dowożone do szkoły przez 
rodziców. 

Przykład z województwa śląskiego 
(jesień 2014):
Rodzice 10.letniego Patryka zwrócili się  
o organizację dowozu do najbliższej 
szkoły specjalnej, oddalonej od domu  
o 13 km. Gmina przez wiele tygodni 
przeciągała załatwienie sprawy, ogłasza-
jąc przetargi/ konkursy ofert na dowóz 
chłopca dla firm komercyjnych, jedno-
cześnie podając stawkę, która nie miała 
nic wspólnego z realnymi kosztami usłu-
gi. Jednocześnie wójt podkreślała, że na 
rodziców cały czas czeka umowa o zwrot 
kosztów dowozu, który mogą zapewnić 
dziecku samodzielnie. Argumenty, że ro-
dzina nie ma takich możliwości logistycz-
nych do gminy nie docierały. Sprawa 
została nagłośniona w mediach, trafiła 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Zakończyła się zaraz po wybo-
rach samorządowych, które wygrała inna 
kandydatka. Jedną z pierwszych decyzji 
nowej wójt było zorganizowanie dowozu. 

Więcej w materiale tvn24:  
http://bit.ly/TVNblachownia

•  stwarzanie przez samorządy  
trudności formalnych

Ustawa o systemie oświaty nakłada na 
samorząd obowiązek dowozu dziecka do 
najbliższej placówki, która zapewni edu-
kację w formie wnioskowanej przez ro-
dziców. Jednak ustawa nie zobowiązuje 
samorządu do wydania decyzji admini-
stracyjnej w odpowiedzi na wniosek ro-
dzica o dowóz. Nawet jeżeli samorząd 
wyda odmowę dowozu na piśmie, 
nie jest to formalnie decyzja admini-
stracyjna i rodzicom nie przysługuje 
prawo do skargi do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego. Jedyne, 
co mogą zrobić w tej sytuacji rodzice, to  
w ciągu 14 dni złożyć „wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa” i czekać na 
odpowiedź organów samorządowych. 
Następnym krokiem jest postępowanie  
w Wojewódzkim Sądzie Administracyj-
nym, a to dopiero początek drogi. Do 
momentu rozstrzygnięcia sprawy dziecko 
musi być dowożone przez rodziców (na 
ich koszt) lub chodzić do szkoły rejono-
wej, nawet jeśli ta szkoła nie odpowiada 
jego potrzebom i nie zapewnia realizacji 
zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Sprawy w sądach ad-
ministracyjnych ciągną się przeważnie 
wiele miesięcy, a czasem nawet kilka lat.

•  Odmowa dowożenia dzieci  
do placówek niepublicznych

Niektóre samorządy odmawiają organi-
zacji lub finansowania dowozu do placó-
wek niepublicznych. Bywa, że rodzice są 
wprowadzani w błąd twierdzeniami, że 
skoro placówka niepubliczna pobiera na 
dziecko z niepełnosprawnością dotację 
– znacznie większą niż na dziecko zdro-
we – to muśi także sfinansować dowóz. 
Oczywiście taka interpretacja nie ma 
żadnego pokrycia w prawie oświatowym, 
bo dowóz jest zadaniem własnym gminy, 
w żaden sposób nie powiązanym z sub-
wencją oświatową. 
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Rodzice wybierając placówkę niepublicz-
ną sugerują się mniejszą liczebnością 
grup oraz większymi szansami na uzy-
skanie realnego wsparcia dla dziecka. 
Przedszkola niepubliczne dostają sub-
wencję (zamienioną na dotację) i mają 
dużą dowolność w zatrudnianiu dodat-
kowych teraputów czy wykupywaniu 
usług rehabilitacyjnych w placówkach 
zewnętrznych. 
Część samorządów odmawia dowo-
zu do placówek niepublicznych po 
prostu dlatego, że są… niepublicz-
ne. Próbują w ten sposób nakłonić ro-
dzica do wyboru placówki samorządo-
wej i uniknąć konieczności przekazania 
placówce niepublicznej wysokiej dotacji 
na niepełnosprawnego ucznia. Niektó-
re gminy wskazują na bliższe publiczne 
przedszkola ogólnodostępne, pomimo że 
te nie są w stanie zapewnić realizacji za-
leceń z orzeczenia i mają o wiele liczniej-
sze oddziały.

Przykład z Podkarpacia  
(styczeń 2013)
Rodzice zwracają się o finansowanie do-
wozu dziecka sześcioletniego do niepu-
blicznego przedszkola specjalnego. Jest 
to najbliższe przedszkole specjalne od 
miejsca ich zamieszkania. Samorząd od-
mawia twierdząc, że dowóz należy się 
tylko do placówek publicznych.

Przykład z Katowic  
(grudzień 2015, załącznik nr 4), 
Mama niepełnosprawnego chłopca zwró-
ciła się do Prezydenta Miasta Katowice  
o zwrot kosztów dowozu niepełnospraw-
nego syna do najbliższej szkoły, któ-
ra prowadzi klasy specjalne dla dzieci  
z autyzmem. Zgodnie z jej relacją już na 
etapie składania wniosku usłyszała od 
urzędników, że dowóz należy się jedy-
nie do placówek publicznych. Najbliższa 
szkoła, która prowadzi oddziały specjal-
ne dla dzieci z autyzmem to placówka 
niepubliczna. Wieceprezydent miasta 
Katowice odmówiła dowozu, powołując 
się na fakt, że rodzice nie wystąpili do 
miasta Katowice o skierowanie do szkoły 
specjalnej, które jest niezbędne do uzy-
skania zwrotu kosztów dowozu. Rodzice 

wystosowali wniosek o usunięcie naru-
szenia prawa, argumentując, że wybrana 
przez nich szkoła jest najbliższą placów-
ką prowadzącą klasy specjalne dla dzieci 
z autyzmem, a ustawa nie precyzuje, że 
samorząd ma obowiązek zapewnić do-
wóz/ zwrot kosztów dowozu wyłącznie 
do placówek publicznych. Jednocześnie 
rodzice zwrócili uwagę na fakt, że ustawa 
w żaden sposób nie warunkuje uzyskania 
zwrotu kosztów dowozu od skierowania, 
a jednostka samorządu terytorialnego 
nie może skierować ich dziecka do szkoły 
niepublicznej, w której edukacja odbywa 
się na podstawie umowy tylko pomiędzy 
dwoma stronami – szkołą i rodzicami. 

•  Zbyt niskie kwoty zwrotu kosztów  
dowozu

Sposób rozliczania kosztów dowozu 
nie jest w żaden sposób uregulowa-
ny w prawie oświatowym. Wiele gmin 
stosuje przelicznik z Rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytu-
łu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 
167) tj. 53 lub 84 gr za km – w zależ-
ności od pojemności silnika samochodu 
rodzica. Stawkę bazową mnoży się razy 
liczbę kilometrów na trasie dom- szkoła. 
W ten sposób uzyskuje się koszt poje-
dynczego przejazdu. 
Większość gmin mnoży wspomnianą 
kwotę razy dwa, nie biorąc pod uwagę, 
że rodzic po dowiezieniu dziecka do szko-
ły musi wrócić do domu, a potem po nie 
jeszcze raz pojechać. Wielu rodziców 
pokonuje trasę dom-szkoła cztero-
krotnie w ciągu dnia, a gmina zwra-
ca tylko za dwa przejazdy.
Inną kwestią jest proponowanie rodzi-
com zbyt niskich stawek za kilometr. We 
wspomnianej wcześniej Blachowni wójt 
próbowała nakłonić rodziców do podpisa-
nia umowy ze stawką… 50 gr za kilometr, 
która nie miała nic wspólnego z realnymi 
kosztami dowozu dziecka (załącznik nr 5). 
Pracownicy urzędu gminy nie potrafili uza-
sadnić wysokości proponowanej stawki.
Z kolei burmistrz Ciechocinka w swoim 
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Zarządzeniu (załącznik nr 6) ustalił, 
że rodzicowi dowożącemu samodzielnie 
dziecko własnym samochodem przysłu-
guje zwrot nie faktycznych wydatków, 
ale kwota wynikająca z ceny najtańszego 
biletu ulgowego (autobusowego lub ko-
lejowego) na trasie dom - szkoła – dom. 
Gdyby rodzic zdecydował się dowozić 
samodzielnie swoje niepełnosprawne 
dziecko lokalną komunikacją zbiorową 
(w większości nieprzystosowaną do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami), to 
wtedy miasto będzie zwracać za bilety  
i dla dziecka i dla opiekuna. 

•  zbyt wąski katalog niepełno-
sprawności uprawniających  
do dowozu uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych

Ustawa o systemie oświaty gwa-
rantuje dowóz tylko niektórym nie-
pełnosprawnym uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych. Widzimy potrzebę 
poszerzenia katalogu niepełnosprawno-
ści uprawniających do dowozu. W szcze-
gólności mamy tu na myśli uczniów z au-
tyzmem, uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, a także 
wszystkich uczniów z niepełnosprawno-
ścią sprzężoną (np. głuchoślepotą) - nie-
zależnie od tego, czy jedną z niepełno-
sprawności wchodzących w skład 
sprzężenia jest niepełnosprawność 
intelektualna. Uczniowie ze wskaza-
nych grup ze względu na swą niepeł-
nosprawność często nie są w stanie 
samodzielnie dojeżdżać do szkół, co 
znacznie ogranicza im możliwość 
realizacji zaleceń orzeczenia, ukoń-
czenia szkoły i zdobycia zawodu. Na-
leży dodać, że uczniowie poniżej 18.roku 
życia mają ustawowy obowiązek nauki,  
a brak dowozu uniemożliwia im spełnie-
nie tego obowiązku. 

Przykład z województwa śląskiego 
(wrzesień 2013).
Chłopiec, lat 17, z niepełnosprawnością 
sprzężoną – autyzm i niedowidzenie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dowóz mu nie przysługuje. U chłopca 
występuje też fobia związana z przejaz-
dami komunikacją miejską. Matka sa-

modzielnie wychowuje syna i nie może 
zrezygnować z pracy, aby dowozić go do 
szkoły. Chłopiec nie może kontynuować 
nauki w liceum integracyjnym, chociaż 
w orzeczeniu poradnia stwierdza wyso-
ki iloraz inteligencji i brak predyspozycji 
do edukacji w szkole zawodowej, która 
jest blisko domu. Chłopak nie może re-
alizować obowiązku nauki w warunkach 
zgodnych z zaleceniami orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego.

Przykład z województwa mazowiec-
kiego (wrzesień – listopad 2013)
Chłopiec, lat 17, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim. Na te-
renie powiatu nie ma szkoły zawodowej 
specjalnej, a tylko w takiej szkole mło-
dy człowiek jest w stanie kontynuować 
naukę. Gmina nie jest zobowiązana do 
organizacji dowozu. Rodzice pracują i nie 
mogą dowozić syna do szkoły. Dojazdy 
komunikacją zbiorową nie wchodzą w 
grę – chłopiec ze względu na niepełno-
sprawność intelektualną nie poradzi sobie 
sam z pokonaniem 30 km z przesiadka-
mi. Uczeń nie może kontynuować nauki  
w szkole ponadgimnazjalnej, a także re-
alizować obowiązku nauki w warunkach 
zgodnych z zaleceniami orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego i swoimi 
możliwościami.

•  brak dowozu dla większości 
uczniówniepełnosprawnych  
powyżej 21 roku życia, i brak 
dowozu na zajęcia rewalidacyj-
no-wychowawcze osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim powyżej 21 roku 
życia, jeśli realizują ten obowią-
zek w innej placówce oświatowej 
niż OREW

Uczniowie z niepełnosprawnością mają 
możliwość pobierania nauki w szkole po-
nadgimnazjalnej do 24 roku życia. Prawo 
ustanawia możliwość dowozu do szkoły 
ponadgimnazjalnej wyłącznie dla uczniów 
do 21 roku życia (jeśli nie mamy do czy-
nienia z niepełnosprawnością sprzężoną 
z upośledzeniem umysłowym).
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Po ukończeniu 21 roku życia jedynie 
młodzież z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu głębokim i młodzież  
z niepełnosprawnością sprzężoną z nie-
pełnosprawnością intelektualną zacho-
wuje prawo do dowozu tylko jeżeli nauka 
odbywa się w ośrodkach zapewniających 
tym osobom realizację obowiązku szkol-
nego i obowiązku nauki (OREW). 

Mamy tu do czynienia z ewidentną 
nierównością wobec prawa, gdyż 
prawo różnicuje uczniów nie ze 
względu na ich specjalne potrzeby 
edukacyjne, a ze względu na typ pla-
cówki, do jakiej uczęszczają. Osoby 
te mogą uczęszczać do różnych placó-
wek edukacyjnych, które często położo-
ne są daleko od miejsca zamieszkania, 
a ze względu na niepełnosprawność nie 
mogą samodzielnie dojeżdżać - zwykle 
wymagają stałej opieki osoby dorosłej. 

Wspomniany przepis ten nie uwzględnia 
także osób z niepełnosprawnością sprzę-
żoną, kiedy jedną z niepełnosprawności 
nie jest niepełnosprawność intelektual-
na. Osoby z każdą niepełnosprawnością 
sprzężoną ze względu na duże deficyty 
wynikające z niepełnosprawności prze-
ważnie nie są w stanie w sposób bez-
pieczny samodzielnie dojeżdżać do szko-
ły, a placówki, które mogą zapewnić im 
właściwie dostosowaną edukację i reali-
zację zaleceń wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego są 
często znacznie oddalone od miejsca za-
mieszkania.

Przepis ten stoi w sprzeczności z arty-
kułem 24 Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, gdyż odbiera w 
praktyce większości osób niepełnospraw-
nych powyżej 21 roku życia możliwość 
kontynuacji edukacji, jak również odbie-
ra w praktyce prawa wynikające z innych 
przepisów prawa oświatowego (zapew-
nienia odpowiedniej formy kształcenia, 
nauki w szkole ponadgimnazjalnej do 24 
roku życia i prawo do zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych do 25 roku życia). 
Osoby te tracą także dostęp do należnego 
im wsparcia zaleconego w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego, po-
nieważ nie mogą uczęszczać do szkoły.

Sytuacja ta sprawia, że osoby pomię-
dzy 21 a 24 rokiem życia często zo-
stają pozbawione możliwości ukoń-
czenia szkoły i zdobycia kwalifikacji 
zawodowych. Biorąc pod uwagę i tak 
trudną sytuację osób z niepełnospraw-
nością na rynku pracy prawo oświatowe 
działa tu nie tylko wbrew interesom kon-
kretnej osoby niepełnosprawnej, ale tak-
że wbrew interesowi społecznemu. 
Osoba z niepełnosprawnością pozbawio-
na możliwości ukończenia szkoły i zdoby-
cia zawodu prawie na pewno pozostanie 
w przyszłości na utrzymaniu państwa.

Przykład z woj. małopolskiego 
(wrzesień 2015)
Uczeń szkoły przysposabiającej do pra-
cy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
22 lata, niepełnosprawność sprzężona - 
intelektualna w stopniu umiarkowanym  
i ruchowa. Gmina odmawia dowozu, po-
nieważ powyżej 21 roku życia ma obo-
wiązek dowozu wyłącznie do OREW-u. 
Uczeń nie może kontynuować nauki,  
a wymaga stałej i intensywnej rehabilita-
cji, co zalecono w orzeczeniu. Nie ma też 
możliwości kontynuacji nauki, pomimo, 
ze zgodnie z innymi przepisami prawa 
oświatowego ma jeszcze prawo uczyć się 
w szkole ponadgimnazjalnej do 24 roku 
życia.

Przykład z woj. mazowieckiego 
(październik 2015)
Uczennica z niepełnosprawnością sprzę-
żoną – intelektualną w stopniu lekkim  
i ruchową kończy 21 lat. Gmina odma-
wia dalszego dowozu uczennicy do szko-
ły zawodowej specjalnej. Uczennica nie 
jest w stanie samodzielnie dojeżdżać do 
szkoły i nie ma w związku z tym możliwo-
ści kontynuacji nauki, ukończenia szko-
ły i zdobycia zawodu. Miejscowy OREW 
nie przyjmuje osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim  
i w związku z tym uczennica zostaje też 
pozbawiona niezbędnej jej rehabilitacji, 
którą zalecono w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
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U obojga uczniów wymienionych w 
powyższych przykładach zdiagno-
zowano niepełnosprawności, które 
kwalifikowałyby ich do dowozu, gdy-
by realizowali edukację w OREW-ie.

REKOMENDACJE
1.  zapewnienie dowozu do  

przedszkoli wszystkim dzieciom 
niepełnosprawnym 

Rekomendacja ta wymaga zmiany usta-
wy o systemie oświaty. Jak wskazano 
wcześniej brak dowozu uniemożliwia 
uczęszczanie do przedszkoli małym dzie-
ciom, szczególnie tym z rodzin mniej za-
możnych czy mieszkającym na wsiach. 
Problem jest szczególnie dotkliwy, gdy 
gmina odmawia dowożenia dziecka i jed-
nocześnie nie zapewnia na swoim tere-
nie wnioskowanej przez rodzica formy 
kształcenia przedszkolnego. 

2.  doprecyzowanie definicji  
najbliższego przedszkola,  
szkoły i ośrodka 

Rekomendacja wymaga zmiany ustawy 
o systemie oświaty. Jest konieczna, bio-
rąc pod uwagę liczbę skarg do naszego 
punktu, spraw w sądach administracyj-
nych czy też fakt, że definicja „najbliższej 
szkoły” była wielokrotnie wyjaśniania 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Jednak jak wspominano wcześniej, wy-
jaśnienia/ interpretacje MEN nie mają 
mocy prawa obowiązującego.

3.  wprowadzenie przepisów  
szczegółowych w zakresie  
dowozu dzieci niepełnospraw-
nych do placówek edukacyjnych

Rekomendacja wymaga zmiany w usta-
wie o systemie oświaty (wprowadzenie 
delegacji ustawowej dla Ministra Eduka-
cji Narodowej) oraz przygotowania aktu 
wykonawczego w tej sprawie. Rozporzą-
dzenie powinno jednoznacznie wyjaśniać 
następujące kwestie: maksymalny czas 
dojazdu do placówki edukacyjnej, dosto-
sowanie dowozów do planu zajęć i czasu 

realizowania minimum podstawy progra-
mowej i zajęć specjalistycznych, kwali-
fikacje opiekunów, liczba opiekunów na 
liczbę dzieci, sposób i stawki rozliczania 
kosztów, jeżeli dowożą rodzice, warunki 
jakie musi spełniać samochód do prze-
wozu osób z niepełnosprawnością rucho-
wą, obowiązek odbierania i dowożenia 
dzieci pod adres zamieszkania, obowią-
zek dowozu również do placówek nie-
publicznych, jednoznaczne wskazanie, 
że o tym, czy dziecko będzie korzystało  
z dowozu zorganizowanego przez gminę 
czy będzie dowożone przez rodziców de-
cydują wyłącznie rodzice.

4.  zapewnienie dowozu do szkół po-
nadgimnazjalnych uczniom  
z niepełnosprawnością sprzężo-
ną, autyzmem i niepełnospraw-
nością intelektualną, bez względu 
na typ placówki i wiek

Rekomendacja wymaga zmiany ustawy  
o systemie oświaty. Jak wskazano wyżej, 
uczniowie z niektórymi niepełnospraw-
nościami nie mogą kontynuować nauki, 
bo nie są w stanie samodzielnie dojechać 
do szkoły. Dodatkowo uczniowie ci mogą 
uczyć się w każdym typie szkół, a powy-
żej 21. roku życia dowóz mają zapewnio-
ny tylko do OREW-ów. Biorąc pod uwagę 
niewielką liczbę tych ośrodków, mamy do 
czynienia z nierównością wobec prawa. 
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Załącznik nr 1
Miasto odmawia dowozu do oddziału przedszkolnego w OREW-ie, chociaż samo nie 
prowadzi przedszkola specjalnego. Dziewczynka z niepełnosprawnością ruchową  
i intelektualną w stopniu znacznym. 
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Załącznik nr 2
Rodzice czterolatki z autyzmem zwrócili się o zwrot kosztów dowozu do przedszkola 
specjalnego. Ich gmina nie prowadzi przedszkola specjalnego, jedynie zwykłe ogól-
nodostępne. W odpowiedzi Burmistrz odmawia dowozu, informując że przedszkole 
gminne może przecież zrealizować część zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego. 

Rodzice ponownie wnioskują o zwrot kosztów dowozu, argumentując, że gmina nie 
realizuje art. 71b ustawy o systemie oświaty, a przedszkole gminne nie zrealizu-
je wszystkich zaleceń i nie zapewni właściwego wsparcia ich córce. W odpowiedzi 
Burmistrz ponownie odmawia (załącznik nr 3), twierdząc, że nie musi wskazywać 
przedszkola, które przyjmie dziewczynkę. Faktycznie nie ma czego wskazywać - 
przedszkole jest w gminie jedno i wiadomo, że nie zapewni wsparcia. Gmina odma-
wia więc dowozu do placówki specjalistycznej, jednocześnie nie zapewniając wnio-
skowanej przez rodziców formy kształcenia.
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Załącznik nr 3



D
O

W
Ó

Z
 D

Z
IE

C
I 

Z
 N

IE
P

E
ŁN

O
S

P
R

A
W

N
O

Ś
C

IA
M

I 
D

O
 P

LA
C

Ó
W

E
K

 E
D

U
K

A
C

Y
JN

Y
C

H
 -

 P
R

A
W

O
 I

 J
E
G

O
 R

E
A

LI
Z

A
C

JA

1919

Załącznik nr 4 odmowa zwrotu kosztów dowozu do szkoły niepublicznej
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Załącznik nr 5
Fragment umowy o zwrot kosztów dowozu, którą chciała zawrzeć wójt gminy Bla-
chownia z rodzicami niepełnosprawnego dziecka. Proponowana kwota zwrotu za 
kilometr - 50 gr.
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Załącznik nr 6
Burmistrz Ciechocinka oczekuje, że dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły sa-
mochodem osobowym będzie kosztował tyle, co najtańszy ulgowy bilet miesięczny 
na komunikację zbiorową, mimo że ta w większości przypadków nie jest dostosowa-
na do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
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Załącznik nr 6 cd.
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