
Art.  87. Konstytucji RP 
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są:
 Konstytucja, 
 ustawy, 
 ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
 rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania
organów,  które  je  ustanowiły,  akty  prawa
miejscowego.
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Art.  9.  Konstytucji RP
Rzeczpospolita  Polska  przestrzega  wiążącego  ją
prawa międzynarodowego.

Art. 91 
1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej
ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw  Rzeczypospolitej
Polskiej,  stanowi  część  krajowego  porządku
prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że
jej  stosowanie  jest  uzależnione  od  wydania
ustawy.
2.  Umowa  międzynarodowa  ratyfikowana  za
uprzednią  zgodą  wyrażoną  w  ustawie  ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie
da się pogodzić z umową.
3.  Jeżeli  wynika  to  z  ratyfikowanej  przez
Rzeczpospolitą  Polską  umowy  konstytuującej
organizację  międzynarodową,  prawo  przez  nią
stanowione  jest  stosowane  bezpośrednio,  mając
pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
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Artykuł  288 TFUE

W  celu  wykonania  kompetencji  Unii  instytucje
przyjmują  rozporządzenia,  dyrektywy,  decyzje,
zalecenia i opinie.

Rozporządzenie  ma  zasięg  ogólny.  Wiąże  w
całości  i  jest  bezpośrednio  stosowane  we
wszystkich Państwach Członkowskich.

Dyrektywa  wiąże  każde  Państwo  Członkowskie,
do  którego  jest  kierowana,  w  odniesieniu  do
rezultatu,  który  ma  być  osiągnięty,  pozostawia
jednak  organom  krajowym  swobodę  wyboru
formy i środków.

Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje
adresatów, wiąże tylko tych adresatów.

Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.
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Artykuł  165 TFUE [Rozwój edukacji o wysokiej 
jakości]
1. Unia przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej
jakości,  poprzez  zachęcanie do  współpracy  między
Państwami Członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne,
poprzez  wspieranie  i  uzupełnianie  ich  działalności,
w pełni  szanując  odpowiedzialność  Państw
Członkowskich  za  treść  nauczania  i  organizację
systemów  edukacyjnych, jak  również  ich
różnorodność kulturową i językową.
4. Aby  przyczynić  się  do  osiągnięcia  celów
określonych w niniejszym artykule:

– Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze
zwykłą  procedurą  ustawodawczą  i  po  konsultacji  z
Komitetem  Ekonomiczno-Społecznym  i  Komitetem
Regionów,  przyjmują  środki  zachęcające,
z wyłączeniem  jakiejkolwiek  harmonizacji
przepisów  ustawowych  i  wykonawczych  Państw
Członkowskich,

– Rada przyjmuje zalecenia, na wniosek Komisji.
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Zwyczaj:
1. Praktyka (stałe, powszechne, jednolite 
postępowanie państw w określony sposób),
2. Opiniu iuris (przekonanie, że określona 
praktyka jest obowiązującym prawem).
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Artykuł  23 Konwencji o Prawach Dziecka
1. Państwa-Strony uznają,  że dziecko psychicznie lub fizycznie
niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego
życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających
osiągnięcie  niezależności  oraz  ułatwiających  aktywne
uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa.
2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do
szczególnej troski i będą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do
dostępnych  środków,  rozszerzanie  pomocy  udzielanej
uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za
opiekę nad nimi. Pomoc taka będzie udzielana na wniosek tych
osób  i  będzie  stosowna  do  warunków  dziecka oraz  sytuacji
rodziców lub innych osób, które się nim opiekują.
3. Uznając  szczególne  potrzeby  dziecka  niepełnosprawnego,
pomoc,  o  której  mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu,  będzie
udzielana  bezpłatnie  tam,  gdzie  jest  to  możliwe, z
uwzględnieniem zasobów finansowych rodziców bądź innych osób
opiekujących się dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne
dziecko posiadało skuteczny dostęp do oświaty,  nauki,  opieki
zdrowotnej,  opieki  rehabilitacyjnej,  przygotowania  zawodowego
oraz  możliwości  rekreacyjnych,  realizowany  w  sposób
prowadzący  do  osiągnięcia  przez  dziecko  jak  najwyższego
stopnia  zintegrowania  ze  społeczeństwem  oraz  osobistego
rozwoju, w tym jego rozwoju kulturalnego i duchowego.
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Artykuł 2  Konwencji  o  prawach osób niepełnosprawnych
[Definicje]

"Dyskryminacja  ze  względu  na  niepełnosprawność"  oznacza
jakiekolwiek różnicowanie,  wykluczanie  lub ograniczanie  ze
względu na niepełnosprawność,  którego celem lub skutkiem
jest  naruszenie  lub  zniweczenie  uznania,  korzystania  z  lub
wykonywania  wszelkich  praw  człowieka  i  podstawowych,
wolności  w  dziedzinie  polityki,  gospodarki,  społecznej,
kulturalnej,  obywatelskiej  lub  w  jakiejkolwiek  innej,  na
zasadzie równości z innymi osobami.  Obejmuje to wszelkie
przejawy  dyskryminacji,  w  tym  odmowę  racjonalnego
usprawnienia,

"Racjonalne usprawnienie" oznacza  konieczne i odpowiednie
zmiany i dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego
lub  nadmiernego  obciążenia,  jeśli  jest  to  potrzebne
w konkretnym  przypadku,  w  celu  zapewnienia  osobom
niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na
zasadzie równości z innymi osobami.
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Artykuł  7  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

1.  Państwa Strony podejmą wszelkie niezbędne środki
w  celu  zapewnienia  pełnego  korzystania  przez
niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw człowieka
i podstawowych  wolności,  na  zasadzie  równości
z innymi dziećmi.

2.  We  wszystkich  działaniach  dotyczących  dzieci
niepełnosprawnych  należy  przede  wszystkim
kierować się najlepszym interesem dziecka.
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Artykuł  24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

1.  Państwa  Strony  uznają  prawo  osób  niepełnosprawnych  do
edukacji.  W  celu  realizacji  tego  prawa  bez  dyskryminacji  i  na
zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią włączający
system  kształcenia umożliwiający  integrację  na  wszystkich
poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym, zmierzające
do:

(a) pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej
wartości,  a  także  wzmocnienia  poszanowania  praw  człowieka,
podstawowych wolności i różnorodności ludzkiej,

(...)

2. Realizując to prawo, Państwa Strony zapewnią, że:

(a) osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego
systemu edukacji  ze  względu na niepełnosprawność,  a  także,  że
dzieci  niepełnosprawne  nie  będą  wykluczane  z  bezpłatnej  i
obowiązkowej  nauki  w szkole  podstawowej  lub  z  nauczania  na
poziomie średnim,

(b)  osoby  niepełnosprawne  będą  korzystać  z  włączającego,
bezpłatnego  nauczania  obowiązkowego  wysokiej  jakości,  na
poziomie  podstawowym  i  średnim,  na  zasadzie  równości  z
innymi osobami, w społecznościach, w których żyją,

(...)

(e)  stosowane  będą  skuteczne  środki  zindywidualizowanego
wsparcia w środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i
społeczny, zgodnie z celem pełnego włączenia.
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Artykuł  24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
c.d.

3. Państwa  Strony  umożliwią  osobom  niepełnosprawnym
zdobycie  umiejętności  życiowych  i  społecznych,  aby  ułatwić
im pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. W
tym  celu  Państwa  Strony  będą  podejmować  odpowiednie
środki, w tym:

(...)

(c)  zapewnienie,  że  edukacja  osób,  w  szczególności  dzieci,
które  są  niewidome,  głuche  lub  głuchoniewidome  będzie
prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy
sposobów  i  środków  komunikacji  najodpowiedniejszych  dla
jednostki,  a także w środowisku, które maksymalizuje rozwój
edukacyjny i społeczny.

(...)

5.  Państwa  Strony  zapewnią,  że  osoby  niepełnosprawne
będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego,
szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości
uczenia  się  przez  całe  życie,  bez  dyskryminacji  i  na
zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa
Strony  zagwarantują,  że  zapewnione  będą  racjonalne
usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.
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Art.  8.  [Nadrzędność Konstytucji]
1. Konstytucja  jest  najwyższym  prawem
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy  Konstytucji  stosuje  się  bezpośrednio,
chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art.  32. Konstytucji RP
1.  Wszyscy  są  wobec  prawa  równi.  Wszyscy  mają
prawo  do  równego  traktowania  przez  władze
publiczne.
2.  Nikt  nie  może  być  dyskryminowany  w  życiu
politycznym,  społecznym  lub  gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.

Art.  70 ust. 4  Konstytucji RP:
Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny
i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i
wspierają  systemy  indywidualnej  pomocy  finansowej
i organizacyjnej  dla  uczniów  i  studentów.  Warunki
udzielania pomocy określa ustawa.
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