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Skarga obywateli zwróciła moją uwagę na kwestię zapewnienia równego dostępu 

do edukacji dzieciom członków służby zagranicznej wykonujących obowiązki służbowe 

w placówce zagranicznej. Jak wynika z analizy art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 ze zm.), prawo do 

zwrotu opłat za naukę dzieci przysługuje jedynie wtedy, gdy w państwie przyjmującym 

dzieci nie mają możliwości uczęszczania do bezpłatnej publicznej szkoły typu 

podstawowego lub średniego. Zwrot kosztów nauki nie obejmuje zatem 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Z korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (pismo 

z dnia 18 stycznia 2013 r. znak BSO/13/9321, pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. znak 

BSO/12/119075) wynika, że Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac zmierzających do 

zmiany obowiązującego stanu prawnego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich opisywana regulacja może prowadzić do 

naruszenia konstytucyjnej gwarancji równego dostępu do nauki.

Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, dzieci pracowników służby zagranicznej 

mają prawo do bezpłatnego realizowania obowiązku nauki, także w sytuacji, w której 

państwo przyjmujące nie gwarantuje podobnego standardu swoim obywatelom.
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Pragnę podkreślić, że charakter prawny obowiązku szkolnego i rocznego 

obowiązku przedszkolnego jest identyczny (różnice dotyczą zaś jedynie konstrukcji 

podstawy programowej i miejsca spełniania obowiązku). Przygotowanie przedszkolne 

jest zatem objęte konstytucyjną gwarancją równego, powszechnego i bezpłatnego 

dostępu do nauki,

Brakuje podstaw do różnicowania sytuacji prawnej dzieci w zależności od 

tego, czy realizują one obowiązek nauki przez spełnianie obowiązku szkolnego, czy 

przez realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lip ca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz. 147 ze 

zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w opisywanej sprawie.
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