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Prawo do kształcenia 
 

Rezolucja Praw Człowieka 2005/21 
 
 

 Komisja Praw Człowieka, 

 

 Odwołuje si� do poprzednio przyj�tych rezolucji dotycz�cych prawa do edukacji, 

mi�dzy innymi rezolucji 2004/25 z 16 kwietnia 2004 roku, 

 Odwołuje si� tak�e do tego, �e ka�dy powinien korzysta� z prawa do edukacji, które 

jest zagwarantowane, mi�dzy innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Mi�dzynarodowej Karcie Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych, 

Mi�dzynarodowej Konwencji dot. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, 

Mi�dzynarodowej Konwencji dot. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet 

i w Konwencji Praw Człowieka, 

 Odwołuje si� w dalszej kolejno�ci do Konwencji przeciwko Dyskryminacji w Dost�pie 

do Edukacji przyj�tej w dniu 14 grudnia 1960 roku, przez Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki 

i Kultury, która zakazuje wszelkich form dyskryminacji, których celem albo skutkiem jest 

uniewa�nienie lub osłabienie równego traktowania w dost�pie do edukacji, 

 Ma na uwadze dodatkowe zabezpieczenia zawarte w Deklaracji Praw Osób 

Nale��cych do Narodowych, Etnicznych, Religijnych i J�zykowych Mniejszo�ci, przyj�tej 

przez Zgromadzenie Ogólne 18 grudnia 1992 roku, 

 Odwołuje si� do Planu Działania przyj�tego podczas �wiatowego Forum Edukacji, 

odbywaj�cego si� w Dakarze w kwietniu 200 roku i do celów w nim uzgodnionych,

 Przypomina tak�e, �e w Deklaracji Milenijnej NZ zdecydowano, �e dzieci, zarówno 

chłopcy jak dziewczynki, b�d� miały zapewnion� mo�liwo�� uko�czenia kształcenia 

podstawowego, jak równie� b�d� miały jednakowy dost�p do wszystkich szczebli kształcenia 

do roku 2015, jak i podkre�la znaczenie realizacji prawa do edukacji w wypełnianiu celów 

przyj�tych w tym dokumencie, 

 Stwierdza, �e realizacja prawa do edukacji, szczególnie w przypadku dzieci płci 

�e�skiej, przyczynia si� do eliminacji ubóstwa, 

 Z zadowoleniem przyjmuje uwzgl�dnienie problematyki edukacji w Deklaracji 

Durba�skiej i w Programie Działania przyj�tym we wrze�niu 2001 roku podczas �wiatowej 
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Konferencji Przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Innym Formom 

Nietolerancji, 

 Odwołuje si� do dokumentu ko�cowego po�wi�conego dzieciom, przyj�tego podczas 

27-ej specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, zatytułowanego “�wiat przyjazny dzieciom” 

b�d�cego uzupełnieniem rezolucji S-27/2 z 10 maja 2002 roku, wskazuj�c jego wpływ na 

edukacj�, jak i prawa człowieka, zapewnienie wła�ciwej jako�ci kształcenia, jako głównych 

czynników w zakresie redukcji ubóstwa, pracy dzieci a tak�e promowania demokracji, 

pokoju, tolerancji i rozwoju, 

 Wyra�a swoje gł�bokie zaniepokojenie faktem, �e około 120 milionów dzieci, z czego 

2/3 stanowi� dzieci płci �e�skiej, nie maj� dost�pu do edukacji, 

 Uznaje istotn� rol�, jak� mog� odgrywa� instytucje o�wiatowe w zapobieganiu 

i wykrywaniu wszelkich form nadu�ycia i psychicznej oraz fizycznej przemocy w stosunku 

do dzieci, 

 Stwierdza, i� odpowiednia polityka i rz�dy prawa pomog� Pa�stwom w promowaniu 

i ochronie praw człowieka, w tym równie� prawa do edukacji, 

 Ma na uwadze konieczno�� wyznaczenia adekwatnych �ródeł finansowych, w celu 

realizacji prawa do edukacji, jak i dostrzega znaczenie, jakie pełni� krajowe �ródła, jak 

i współpraca mi�dzynarodowa w tej mierze,  

 1. Z zadowoleniem przyjmuje raport Specjalnego Sprawozdawcy NZ dotycz�cy 

prawa do kształcenia (E/CN.4/2005/50) i raport Sekretarza Generalnego po�wi�cony prawom 

ekonomicznym, społecznym i kulturalnym (E/CN.4/2005/39); 

 2. Odnotowuje z uwag� wysiłki podj�te przez Komisj� Praw Ekonomicznych, 

Społecznych i Kulturalnych i Komisj� Praw Człowieka w zakresie propagowania prawa do 

kształcenia, zwłaszcza rekomendacj� nr 11 (1999) dotycz�ce planu działania w zakresie 

kształcenia podstawowego (art. 14 Mi�dzynarodowej Umowy Praw Ekonomicznych, 

Społecznych i Kulturalnych) i nr 13 (1999) dotycz�ce prawa do edukacji (art. 13 Umowy 

Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych), przyj�tych przez Komisj� Praw 

Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, rekomendacj� nr 1 (2001) dotycz�ce celów 

kształcenia (art. 29, § 1, Konwencji o prawach dziecka) i rekomendacje zwi�zane z prawem 

do kształcenia, b�d�ce rezultatem powszechnej dyskusji dotycz�cej przyj�cia praw dziecka 

we wczesnym dzieci�stwie, przyj�tej przez Komisj� Praw Dziecka, podczas jej 37-ej sesji 

(patrz CRC/C/143); 

 3. Z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez Zgromadzenie Ogólne 

�wiatowego Programu Edukacji o Prawach Człowieka, który zapocz�tkowany został z dniem 
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1 stycznia 2005 roku, jak i kontynuowanie zainicjowanej 13 lutego 2003 roku, Dekady 

Pi�miennictwa NZ; 

 4. Rekomenduje współprac� pomi�dzy Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki 

i Kultury a Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka; 

 5. Z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie w maju 2004 roku spotkania Grupy 

Ekspertów Organizacji NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury z Komitetem Praw Ekonomicznych, 

Społecznych i Kulturalnych po�wi�conego Monitorowaniu Prawa do Edukacji oraz 

kontynuacji dyskusji dotycz�cej dalszej współpracy pomi�dzy Organizacj� NZ ds. O�wiaty, 

Nauki i Kultury a Rad� Społeczno-Ekonomiczn� i tego, w jaki sposób wzmocni� współprac� 

mi�dzy tymi podmiotami w zakresie monitorowania i promowania prawa do edukacji;  

 6. Z zadowoleniem przyjmuje tak�e wkład Funduszu NZ na rzecz Dzieci, jak 

równie� Organizacji NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury w kierunku realizacji celów zawartych 

w Deklaracji Milenijnej NZ dotycz�cych eliminacji w roku 2005 istniej�cej nierówno�ci płci 

na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego i na wszystkich szczeblch 

kształcenia do nie pó�niej ni� do roku 2015, szczególnie w 25 krajach, które napotykaj� 

najwi�ksze trudno�ci w realizacji powy�szych zało�e�; 

 7. Namawia wszystkie Pa�stwa do: 

 (a) pełnego wprowadzenia w �ycie prawa do edukacji i do zapewnienia, �e b�dzie 

ono w pełni uznawane i przestrzegane; 

 (b) powzi�cia wszelkich mo�liwych �rodków w celu eliminacji przeszkód 

ograniczaj�cych efektywny dost�p do edukacji, głównie dzieciom płci �e�skiej, dzieciom 

z obszarów wiejskich, dzieciom nale��cym do społeczno�ci stanowi�cych mniejszo��, 

dzieciom wchodz�cych w skład rdzennej ludno�ci, dzieciom emigrantów, dzieciom 

uchod�ców, dzieciom przesiedlonym, dzieciom zagro�onym konfliktem zbrojnym, dzieciom 

dotkni�tym chorobami zaka�nymi, w tym HIV/AIDS, dzieciom wykorzystywanym 

seksualnie, dzieciom, których prawa ograniczono, dzieciom �yj�cym na ulicy, pracuj�cym 

oraz sierotom: 

• Przyj�cia wszystkich niezb�dnych regulacji prawnych celem zakazania jawnej 

dyskryminacji w dziedzinie edukacji ze wzgl�du na ras�, kolor skóry, 

pochodzenie, narodowo��, etniczne i społeczne pochodzenie, płe�, j�zyk, 

religi�, odmienne pogl�dy, w tym tak�e polityczne, posiadane mienie, 

niepełnosprawno��, urodzenie albo odmienny status, których celem lub 

skutkiem jest odebranie lub osłabienie równouprawnienia w dost�pie do 

kształcenia; 
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 (c) poprawy wszystkich aspektów dobrej jako�ciowo edukacji, nakierowanej na 

zapewnienie doskonałych, uznanych i wymiernych wyników nauczania, osi�ganych 

w zakresie umiej�tno�ci pisania i czytania, liczenia oraz umiej�tno�ci niezb�dnych w �yciu 

dorosłym, podkre�laj�c przy tym znaczenie rozwoju wska�ników jako�ciowych 

i instrumentów monitorowania, w celu promowania solidnego kształcenia, edukacji na temat 

zagadnie� zwi�zanych z reprodukcj�, profilaktycznej edukacji w zakresie HIV/AIDS oraz 

nadu�ywania narkotyków, kształcenia na temat nauki i technologii i prowadzenia bada�, jak 

równie� rozwoju wiedzy, w celu poradnictwa w zakresie wła�ciwego wykorzystania 

informacji i technologii komunikacyjnych w edukacji; 

 (d) promowania odnowienia i rozwoju edukacji podstawowej dobrej jako�ciowo, 

zawieraj�cej zarówno wczesn� opiek� nad dzieckiem, jak i edukacj� podstawow�, przy u�yciu 

dost�pnych, jak i innowacyjnych metod, umo�liwiaj�cych powszechny dost�p i uczestnictwo 

w kształceniu, m.in. poprzez wprowadzenie minimalnych �wiadcze� wypłacanych co miesi�c 

rodzinom biednych dzieci ucz�szczaj�cych do szkół, w formie darmowych posiłków dla 

dzieci ucz�szczaj�cych do szkoły; 

 (e) uczynienia edukacji o prawach człowieka głównym nurtem podejmowanych 

działa� o charakterze edukacyjnym w celu wzmocnienia poszanowania dla praw człowieka 

i fundamentalnych wolno�ci;  

(f) podniesienia statutu, morale i profesjonalizmu w�ród nauczycieli w zwi�zku z 

istniej�cym brakiem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli; 

(g) uznania i promowania powszechnego kształcenia przez całe �ycie, zarówno w 

otoczeniu formalnym jak i nieformalnym; 

 (h) stopniowego zapewnienia na bazie równych szans obowi�zkowego kształcenia 

podstawowego, powszechnego i dost�pnego dla wszystkich; 

 (i) przyj�cia wszystkich niezb�dnych �rodków w celu zlikwidowania istniej�cej 

luki pomi�dzy wiekiem osób ko�cz�cych szkoł� a minimalnym wiekiem zatrudnienia, 

poprzez podwy�szenie minimalnego wieku zatrudnienia i/lub je�li to konieczne poprzez 

podwy�szenie �redniej wieku osób ko�cz�cych szkoł�, a tak�e poprzez zapewnienie dost�pu 

do bezpłatnego kształcenia podstawowego, i tam gdzie to konieczne poprzez zapewnienie 

szkole� zawodowych dla wszystkich dzieci uwolnionych od najgorszych form pracy dzieci; 

 (j) przyj�cie efektywnych �rodków celem zach�cenia dzieci do regularnego 

ucz�szczania do szkół i zredukowania wska�nika liczby osób opuszczaj�cych zaj�cia;  

 (k) wsparcia krajowych programów pi�miennictwa, w tym równie� tych 

zawieraj�cych elementy edukacji zawodowej i nieformalnej, w celu dotarcia do jak 
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najwi�kszej grupy dzieci, młodzie�y i dorosłych ze �rodowisk marginalnych, w szczególno�ci 

dzieci płci �e�skiej i kobiet, a tak�e zapewnienia im rzeczywistego korzystania z prawa do 

edukacji i nabycia przez nich niezb�dnych umiej�tno�ci �yciowych, które oka�� si� im 

pomocne w przezwyci��eniu ubóstwa i społecznego wykluczenia; 

 (l) wsparcia jak najszybszego przyj�cia planów i programów działania w celu 

zapewnienia kształcenia na odpowiednio wysokim poziomie i poprawy wska�nika liczby 

dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewcz�t, zapisywanych do szkól, jak i kształconych w nich, 

jak równie� eliminacji istniej�cych stereotypów oraz dyskryminacji ze wzgl�du na płe� 

w całym procesie kształcenia; 

 (m) w przypadku wyst�pienia takiej potrzeby, do przyj�cia kształcenia, 

uwzgl�dniaj�cego specjalne potrzeby kobiet, dzieci płci �e�skiej i nastolatek; 

 (n) przyj�cia wszelkich mo�liwych rozwi�za� legislacyjnych, administracyjnych, 

społecznych i edukacyjnych, zgodnie z najlepszym interesem dziecka, w celu zapewnienia 

ochrony od wszelkich form fizycznej i psychicznej przemocy, czy te� obra�eniami lub 

nadu�yciami, zaniedbaniem lub niewła�ciwym traktowaniem, maltretowaniem albo 

eksploatacj�, w tym tak�e wykorzystaniem seksualnym w szkołach, i w tym kontek�cie do 

podj�cia stosownych �rodków w celu zniesienie kar cielesnych w szkołach i do przyj�cia 

odpowiednich sankcji prawnych w przypadku wyst�pienia przemocy oraz tych zmierzaj�cych 

do zapewnienia zado��uczynienia i rehabilitacji ofiar; 

 (o) rozwa�enia przyj�cia lub wspierania działa� zwi�zanych z okre�leniem 

najlepszych praktyk dotycz�cych rozwoju i przyj�cia strategii na rzecz poprawy jako�ci 

kształcenia i zapoznania si� z najlepszymi z nich; 

 (p) nada� wła�ciwy priorytet gromadzeniu danych o charakterze ilo�ciowym 

i jako�ciowym nawi�zuj�cych do istniej�cych ró�nic w edukacji, w tym do tych w zakresie 

nierówno�ci płci; 

 (q) przedkładania Specjalnemu Sprawozdawcy, informacji na temat najlepszych 

praktyk w dziedzinie zwalczania dyskryminacji w dost�pie do edukacji, jak równie� 

w zakresie promowania dobrego jako�ciowo kształcenia; 

 (r) zapewnienia, aby �adne dziecko ze wzgl�du na jego niepełnosprawno��, nie 

było pozbawione bezpłatnego kształcenia na poziomie podstawowym;  

 (s) przyczynienia si� do podj�cia działa� w celu wygenerowania przez 

społeczno�� mi�dzynarodow� okre�lonych �ródeł stanowi�cych element wsparcia Pa�stw 

w osi�ganiu celu zapewnienia powszechnej edukacji dla wszystkich dzieci do roku 2015;  

 8. Zach�ca Specjalnego Sprawozdawc�, aby w ramach przysługuj�cego mu 
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mandatu: 

 (a) Gromadził, prosił, otrzymywał i wymieniał informacje ze wszystkich istotnych 

�ródeł, w tym Rz�dów, organizacji mi�dzyrz�dowych i pozarz�dowych, na temat realizacji 

prawa do edukacji i do przedstawienia rekomendacji dotycz�cych przyj�cia wła�ciwych 

�rodków w celu promowania i zapewnienia wła�ciwej realizacji prawa edukacji; 

 (b) zintensyfikowania wysiłków zmierzaj�cych do zidentyfikowania dróg 

i sposobów przezwyci��enia istniej�cych przeszkód i trudno�ci w realizacji prawa do 

edukacji; 

 (c) d��enia do osi�gni�cia współpracy z Komisj� Praw Ekonomicznych, 

Społecznych i Kulturalnych i Komisj� Praw Dziecka, jak i współpracy Funduszu NZ na rzecz 

Dzieci, Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury, Mi�dzynarodow� Organizacj� Pracy 

i Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchod�ców, a tak�e nawi�zania dialogu z Bankiem 

�wiatowym; 

 (d) współpracy z pozostałymi specjalnymi sprawozdawcami, przedstawicielami, 

ekspertami i członkami oraz przewodnicz�cymi grup roboczych Komisji, i organów NZ, 

w tym tak�e wła�ciwych podmiotów w dziedzinie ochrony praw człowieka; 

 (e) analizy istniej�cych współzale�no�ci i powi�za� prawa do edukacji z innymi 

prawami człowieka; 

 (f) uwzgl�dniania perspektywy płci w swojej pracy; 

 9. Potwierdza znaczenie przyszłego rozwoju oraz dialogu pomi�dzy Funduszem 

NZ na rzecz Dzieci, Organizacj� NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury i innymi partnerami 

d���cymi do realizacji celów zawartych w Dakarskim Planie Działania i Specjalnym 

Sprawozdawc� NZ na rzecz dalszego rozwoju prawa do kształcenia w ramach działa� 

podejmowanych przez podmioty systemu NZ, zach�ca je tak�e do osi�gni�cia dialogu 

i ponawia swoje zaproszenie wobec Funduszu NZ na rzecz Dziecka oraz Organizacji NZ ds. 

O�wiaty, Nauki i Kultury i przedło�enia Komisji informacji odnosz�cych si� do prowadzonej 

przez nie działalno�ci w zakresie kształcenia podstawowego ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na sytuacj� kobiet i dzieci, a przede wszystkim dzieci płci �e�skiej; 

 10. Zwraca si� z pro�b� do wszystkich Pa�stw o kontynuowanie współpracy ze 

Specjalnym Sprawozdawc� z my�l� o ułatwieniu mu pracy w wypełnianiu jego mandatu, i do 

przychylnej odpowiedzi na jego pro�by dotycz�ce udzielenia informacji lub zło�enia wizyty;  

 11. Zaprasza Program NZ ds. Rozwoju, Fundusz NZ na rzecz Dzieci i Organizacj� 

NZ ds. O�wiaty, Nauki i Kultury do udzielenia wsparcia Specjalnemu Sprawozdawcy w 

dalszym promowaniu i rozwoju elementów wyznaczaj�cych prawo do edukacji, przy 
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współpracy z Pa�stwami i wła�ciwymi organizacjami mi�dzynarodowymi i pozarz�dowymi; 

 12. Zwraca si� z pro�b� do Specjalnego Sprawozdawcy o przedstawienie Komisji 

raportu podczas jej 62-ej sesji; 

 13. Prosi Sekretarza Generalnego o utrzymanie funkcji Specjalnego 

Sprawozdawcy wraz z zapewnieniem wszystkich �rodków koniecznych dla realizacji jego 

mandatu; 

 14. Postanawia wł�czy� do programu obrad 62-ej sesji problematyk� prawa do 
edukacji. 
 

51-e posiedzenie 
15 kwiecie� 2005 roku 

[Zaakceptowano bez potrzeby przeprowadzenia głosowania. Patrz rozdz. X, 
E/CN.4/2005/L.10/Add.10] 

 
 


