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Szaf)oivny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo nr Xl .7036.61.2017.AKB (data wpływu do MEN 
31 stycznia 2018 r.) dotyczące obowiązku zapewniania przez gminy dowozu 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i ośrodków lub zwrotu kosztów 
dowozu, mając na uwadze treść postanowienia Trybunału Konsty tucy jnego\ 
uprzejmie informuję, iż podtrzymuję poprzednie stanowisko wyrażone w piśmie 
do Pana Rzecznika nr DWKI-WSPE.400.62.2017.JKP z 28 grudnia 2017 r. 

Jednocześnie, odnosząc się do wniosku o rozważenie rozszerzenia katalogu 
placówek, do których uczęszczanie uprawniałoby do bezpłatnego transportu 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, o których mowa w art. 39 ust. 4 
pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, informuję, że Ministerstwo Edukacj i 
Narodowej nie planuje obecnie zmiany regulacji w tym zakresie. Nałożenie 
na gminy obowiązku zapewniania dowozu i opieki do innych ośrodków będzie 
skutkowało dodatkowymi zobowiązani f inansowanymi dla gmin. 

Dodać należy, że doprecyzowanie ww. przepisu poprzez wskazanie ośrodka 
rewal idacyjno-wychowawczego było konsekwencją zdefiniowania jego nazwy 
w przepisie art. 2 pkt 7 tej ustawy, związaną z koniecznością wyel iminowania 
wątpl iwości interpretacyjnych. Tak jak dotychczas, w przypadkach innych niż 
określone jako obowiązkowe w przepisach prawa oświatowego, gmina może 
zapewnić niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpłatny dowóz i opiekę 
do szkół lub placówek. Dotyczy to np. sytuacji uczniów niepełnosprawnych 
kontynuujących edukację po ukończeniu 2 1 . roku życia - korzystających 
z możliwości przedłużenia okresu nauki na danym etapie edukacyjnym. 

^ Sygn, Akt S 1/17, z dnia 17 października 2017 r. 



Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w przyszłości niepełnosprawni 
absolwenci znajdując zatrudnienie, mogą się mierzyć z samodzielnym 
dotarciem do miejsca pracy. 

Wyjaśnić należy, że bezpłatny dowóz i opieka zapewniane przez gminy 
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z uwzględnieniem limitu wieku 24 lat 
dotyczy grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
objętych) kształceniem specjalnym w ośrodku rewal idacyjno-wychowawczym, 
t j . placówce specjal istycznej przeznaczonej dla ww. grupy uczniów. 

Ponadto uprzejmie informuję, iż postulaty przekazane przez Pana Rzecznika 
w piśmie XI.7036.61.2017.AKB z 24 listopada 2017 r. oraz w przedmiotowym 
piśmie zostały przekazane do wykorzystania w pracach działającego w MEN 
Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Zespół w oparciu o zebrane wnioski, postulaty 
i rekomendacje, a także analizę doświadczeń i rekomendacj i 
międzynarodowych, przygotuje propozycje założeń zmian w obszarze 
kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
dotyczące wspierania ww. grupy uczniów. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzgadnia i konsultuje wszystkie projekty 
aktów prawnych. W związku z powyższym projekty nowych rozwiązań 
systemowych lub modyfikacj i rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zostaną udostępnione w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji^ i Ministerstwa Edukacj i 
Narodowej^. 

Z wyrazami szacunku 

z upoważnienia 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Marzena Machałck 
Sekretarz Stanu 

^ http://bip.rcl.gov.pl/rcl/leaislacia/3550,leqislacia.html 
^ www men.gov.pl 
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