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Wykaz skrótów 

 

 

 

AEGEE – Europejskie Forum Studentów  

CDPPE – Komitet Sterując ds. Polityki i Praktyki Edukacyjnej  

EFM – Europejskie Forum Młodzieży 

EKPC – Europejska Konwencja Praw Człowieka  

EKS – Europejska Karta Społeczna 

ESU – Europejska Unia Studentów 

ETPCz – Europejski Trybunał Praw Człowieka 

GPE – Globalne Partnerstwo dla Edukacji  

KPP – Karta Praw Podstawowych  

OBESSU -Biuro Organizacyjne Europejskich Szkolnych Związków Studentów  

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie  

MKCK – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy  

MPPGSiK -Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych  

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych  

PDPC- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

RE – Rada Europy  

UE – Unia Europejska  

UNCHR – Komisja Praw Człowieka ONZ 

UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury  

UNICEF - Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Pomocy Dzieciom  
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Wprowadzenie 

 

 

 Edukacja stanowi proces, w ramach, którego społeczeństwo przekazuje 

zgromadzoną wiedzę, umiejętności i wartości z pokolenia na pokolenie1. W 

najszerszym znaczeniu edukacja może obejmować każdy akt2 lub doświadczenie3, które 

ma formatywny wpływ na umysł, charakter lub fizyczne zdolności danej osoby. Ma 

także zasadniczy wpływ na zdolności i potencjał jednostek i społeczności do osiągnięcia 

rozwoju, a także sukcesu społecznego4 i gospodarczego5. Jest to jeden z kluczowych 

czynników rozwoju6, a także wzmocnienia pozycji jednostki w społeczeństwie7. 

Edukacja, poczynając od nauczania początkowego8,  dostarcza ludziom wiedzy i 

informacji9, uczy krytycznego myślenia10, a także przyczynia się do budowania 

poczucia własnej wartości, a także pewności siebie oraz do realizacji własnego 

potencjału11. Toruje drogę do tworzenia relacji społecznych i szkolnych12. Umożliwia 

 
1 Zob. D.H. Hargreaves, Revitalising educational Research: Lessons from the past and proposals for the 
future, “Cambridge Journal of Education” 1999, No 29, s. 239-249.  
2 Zob. M. Wrzoszczyk, Edukacja jako dobro wspólne czy też dobro publiczne? – konteksty znaczeń, 
„Ogrody Nauk i Sztuk” 2018, nr 8, s. 33-35. 
3 Zob. R.E. Hansen, The Role of Experience in Learning: Giving Meaning and Authenticity to the 
Learning Process in Schools, “Journal of Technology Education” 2000, No. 2, s. 23-32. 
4 Zob. J. Sztumski, Refleksje wobec edukacji przełomu XX i XXI wieku, [w:] Problemy edukacji wobec 
rozwoju społeczno-gospodarczego, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 13-21. 
5 Por. K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli 
państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009. 
6 Szerzej: M. Herbst, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w 
perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012. 
7 Zob. A. Roter, Edukacja jako proces warunkujący wyjście z marginalizacji – prawda czy fałsz? Na 
przykładzie migracji zarobkowych, [w:] Edukacja a marginalizacja i wykluczenie społeczne, red. A. 
Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 143-152. 
8 Por. Improving early literacy outcomes: curriculum, teaching, and assessment, red. N. Spaull, J.P. 
Commings, Brill Sense, Leiden – Boston 2019. 
9 Por. I. Samborska, A. Samborski, Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, „Chowanna 
Tom jubileuszowy” 2009, s. 127-140. 
10 Por. Educating for critical consciousness, red. G. Yancy, Routledge, New York 2019. 
11 Zob. A. Góralewska-Słońska. Poczucie własnej wartości jako potencjał jednostki, „Problemy 
Profesjologii” 2011, nr 2, s. 97-112.  
12 Por. Developing social and learning relationships in primary schools, red. A. Kington, K. Blackomore, 
Bloomsbury Academic, London 2020. 
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wychowanie w duchu pokoju13 i życia w globalnym społeczeństwie14. Ma istotne 

znaczenie w kształtowaniu postaw moralnych i etycznych15, gdzie szczególne znaczenie 

przypisuje się edukacji religijnej16. Uczy wrażliwości estetycznej17. Przygotowuje do 

życia w społeczeństwie18 i osiągania sukcesów zawodowych19. Przyczynia się do 

kształtowania solidarności20,  aktywnych postaw społecznych21 i budowy społeczeństwa 

obywatelskiego22. Uczy umiejętności korzystania ze środków masowego przekazywania 

informacji, jako ważnej przesłanki partycypacji politycznej23. Sprzyja kształtowaniu 

kwalifikacji przywódczych24. Stanowi źródło wychowania seksualnego25, 

postrzeganego w kategoriach sprawiedliwości społecznej26. Przygotowuje do życia w 

warunkach gospodarki wolnorynkowej27, a także przygotowuje do społecznej 

odpowiedzialności korporacyjnej28. Kształtuje postawy wymagane w życiu społecznym 

 
13 Por. Transnational perspectives on democracy, citizenship, human rights and peace education, red. M. 
Drinkwater, F. Rizwi, K. Edge,  Bloomsbury Academic, London 2019. 
14 Por. Exploring Betty A. Reardon’s Perspective on Peace Education Looking Back, Looking Forward, 
red. D.T. Snauwaert, Springer International Publishing, Cham 2019. 
15 Por. Desire and Human Flourishing Perspectives from Positive Psychology, Moral Education and 
Virtue Ethics, red. M. Bosch, Springer International Publishing, Cham 2020. 
16 Zob. K. O’Grady, Religious education as a dialogue with difference fostering democratic citizenship 
through the study of religions in schools, Routledge, New York 2019, s. 67. 
17 Zob. T.E. Peterson, Epistemology and the predicates of education : building upon a process theory of 
learning, Routledge, New York – Abington 2020, s. 56. 
18 Zob. L. Jackson, Questioning allegiance resituating civic education, Routledge, Abington – New York 
2019, s. 78. 
19 Zob. G.W. Nielson, B. Burks, Stop fake work in education: creating real work cultures that drive 
student success, Corwin, Thousand Oaks 2021, s. 46. 
20 Por. Forging solidarity: popular education at work, red. S. Walters, A. von. Kotze, Sense Publishers, 
Rotterdam - Boston – Taipei 2017. 
21 Zob. J.A. Banks, Diversity, transformative knowledge, and civic education: selected essays, Routledge, 
New York 2020, s. 62. 
22 Zob. J.W. Morgan, I.N. Trofimova, G.A. Kliucharev, Civil Society, Social Change, and a New Popular 
Education in Russia, Routledge, Boca Ratom 2018, s. 66. 
23 Por. Media education in Latin America, red. J.C. Mateus, P. Andrada Sola, M.T. Quiroz, Routledge, 
New York 2019. 
24 Zob. A.C. Thompson, Dangerous Leaders: How and Why Lawyers Must Be Taught to Lead, Stanford 
University Press, Stanford 2000, s, 56. 
25 Por. Teaching sexuality and religion in higher education: embodied learning, trauma sensitive 
pedagogy, and perspective transformation, red. D.W. Stephens, K.M. Ott, Routledge, London 2020. 
26 Zob. T. Kocsis, A critical analysis of sexuality education in the United States : toward an inclusive 
curriculum for social justice, Routledge, New York 2019, s. 45. 
27 Zob. K. Curie-Knight, Education in the Marketplace An Intellectual History of Pro-Market Libertarian 
Visions for Education in Twentieth Century America, Springer International Publishing, Cham 2019, s. 
47. 
28 Por. Responsible People The Role of the Individual in CSR, Entrepreneurship and Management 
Education, red. F. Farache, G. Grigore, A. Stancu, D. McQueen, Springer International Publishing, Cham 
2019. 
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i ekonomicznym29. Stanowi ważną przesłankę kształtowania sprawiedliwości 

społecznej30. Chodzi przy tym o zarówno o oddziaływanie szkół publicznych i szkół 

prywatnych, a także o edukację realizowaną poza systemem szkolnym, w warunkach 

domowych, zgodnie z wolą rodziców31. 

Należy jednak uwzględnić specyfikę współczesnych czasów, że proces 

edukacyjny bywa też wykorzystywany przez skrajne ugrupowania do promowania 

treści ekstremistycznych, takich jak promowanie mowy nienawiści32 czy wręcz 

tendencji faszystowskich33. Z drugiej strony należy dostrzec ruchy studenckie, 

przeciwstawiające się edukacji opartej na neoliberalnych wartościach34. 

Edukacja jest postrzegana jako podstawowe prawo człowieka35, zaliczane do 

kategorii praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych36,  jak również jako 

niezbędny instrument realizacji innych praw37. Przybiera wówczas wymiar „edukacji 

włączającej” (inclusive education)38, połączony z pytaniem, czy można w odniesieniu 

do niej mówić o prawie39 oraz eksponowaniem kwestii o zasadność jej stosowania40. 

Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie prawa do edukacji migrantom41 i 

 
29 Por. Upgrading Physics Education to Meet the Needs of Society, red. M. Pietrocola, Springer 
International Publishing, Cham 2019. 
30 Por. Educating for social justice in early childhood, red. S.A. Kessler, B.B. Swadener, Routledge, New 
York 2020. 
31 Zob. H.A. Brown, Homeschooling the right: how conservative education activism erodes the state, 
Columbia University Press, New York 2021, s. 57; J.G. Dwyer, S.F. Peters, Homeschooling: the history 
and philosophy of a controversial practice, The University of Chicago, Chicago 2019, s. 49. 
32 Zob. S. Gendron, The co-opting of education by extremist factions: professing hate, Routledge, 
Abington – New York 2020, s. 39. 
33 Zob. M. Cole, Trump, the Alt-Right and Public Pedagogies of Hate and for Fascism: What is to be 
Done?, Routledge, Boca Raton 2018, s. 32. 
34 Zob. D. Della Porta, Contesting higher education: student movements against neoliberal universities, 
Bristol University Press, Bristol 2020, s. 56. 
35 Zob. Ł. Kierznowski, Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, „Miscellanea Historico-
Iuridica” 2017, z. 2, s. 160. 
36 Por. Research handbook on economic, social and cultural rights as human rights, red. J. Dugard, 
Edward Elgar Publishing, Cheltenham – Northampton 2020. 
37 Zob. M. Barrett, Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences, Council of 
Europe Publishing, Strasbourg 2013, s. 24-27. 
38 Por. On educational inclusion: meanings, history, issues and international perspectives, red. J.M. 
Kauffman, Routledge, London – New York 2020; The right to inclusive education in international human 
rights law, red. G. de Beco, S. Quinlivan, J.E. Lord, Cambridge University Press, Cambridge 2019. 
 
39 Por. Inclusive education is a right, right?, red. M.K.E. Thomas, L. Heng, P. Walker, Brill Sense, 
Leiden – Boston 2021.  
40 Zob. Challenging inclusive education policy and practice in Africa, red. S. Pather, R. Slee, Brill Sense, 
Leiden – Boston 2019. 
41 Por. Migrants and comparative education: call to re/engagement, red. Z. Gross, Brill Sense, Leiden – 
Boston 2020. 
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uchodźcom42. Wiąże się z tym zagadnienie edukacji wielojęzykowej43. Chodzi między 

innymi o prawo do równości, bez względu na kolor skóry44, o które zabiegano przez 

całe dekady w dążeniu do równości rasowej45. Chodzi też o równość z uwzględnieniem 

płci, co nawiązuje do wieloletniej walki kobiet o zapewnienie równości w dostępie do 

edukacji46.  

Istotne wyzwania niesie też edukacja ustawiczna47. 

Uważa się, że prawo do edukacji jest podstawą samej idei praw człowieka48, 

postrzeganą w szerszej perspektywie filozoficznej49. Winno to oddziaływać na 

kreatywną edukację, zorientowaną na promowanie równości płci i wychowanie w 

duchu pokoju50. Dlatego też edukacja w odniesieniu do praw człowieka powinna być 

uwzględniona w procesie kształcenia w różnych dziedzinach edukacji akademickiej51, 

m.in. w psychologii52. 

Przedmiotem analiz jest zarówno prawo do edukacji, jak i prawa w edukacji53. 

Istotne znaczenie w zakresie prawa do edukacji mają standardy międzynarodowe 

zawarte w dokumentach o charakterze prawa międzynarodowego publicznego54. 

 
42 Por. Refugees and higher education: trans-national perspectives on access, equity, and 
internationalization, red. L. Unangst, Brill Sense, Leiden – Boston 2020.  
43 Zob. Y.V. Lapayse, A humanizing dual language immersion education, Brill Sense, Leiden – Boston 
2019, s, 39.  Por. Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education, red. V. Kourtis-
Kazoullis, T. Aravossitas, E. Skourtou, Eleni, P. Pericles Trifonas, Peter, Routledge, Boca Raton 2018. 
44 Zob. H.V. Tran, Race, law, and higher education in the colorblind era: critical investigations into 
race-related Supreme Court disputes, Routledge, New York 2020, s. 48; M. Johnson, Undermining 
Racial Justice: How One University Embraced Inclusion and Inequality, Cornell University Press, Ithaca 
2020, s. 78. 
45 Zob. L.A. Blum, Z. Durkholder, Integrations: the struggle for racial equality and civic renewal in 
public education, The University of Chicago Press, Chicago – London 2021, s. 44. 
46 Zob. R. Cronau, Woman triumphant: the story of her struggles for freedom, education, and political 
rights, Snova, New York 2020, s. 46. 
47 Zob. G. Baid, R. Kipling, D.L. Weaterford, The joys of compounding: the passionate pursuit of lifelong 
learning, Columbia University Press, New York 2020, s. 77. 
48 Zob. R. Rosa, Godność i prawa człowieka w edukacji międzykulturowej, „Pogranicze. Studia 
Społeczne” 2011, t. XVII, s. 84-97. 
49 Por. Philosophy and the study of education: new perspectives on a complex relationship, red. T. 
Feldges, Routledge, Abington – New York 2019. 
50 Zob. G. Harmat, Intersectional pedagogy creative education practices for gender and peace work, 
Routledge, New York 2019, s. 34. 
51 Por. The Idea of the University: Histories and Contexts, red. Bhattacharya, Routledge India, Baton 
Rouge 2018. 
52 Por. Human rights education for psychologists, red. P. Hagenaars, M. Plavšić, N. Sveaass, U. Wagner, 
T. Wainwright, Routledge, London 2020. 
53 Zob. J. de Groof, G. Lauvers, K. Singh, The right to education and rights in education, Wolf Legal 
Publishers, Nijmegen 2006, s. 16. 
54 Zob. H.K. Lile, International Law on the aims of education: the convention on the rights of the child as 
a legal framework for school curriculums, Routledge, London – New York 2021, s. 29. 
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Zagadnienie to podejmuje zarówno Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 26)55, 

jak i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych56, który 

w art. 13 potwierdza prawo do edukacji jako prawnie wiążący obowiązek. W systemie 

Narodów Zjednoczonych zostały też opracowane Zasady racjonalnego zarządzania 

edukacją (UN Principles for Responsible Management Education - PRME)57. Narody 

Zjednoczone dostrzegają zagrożenia dla praw dziecka, jakie wynikają z rozwoju 

cywilizacyjnego, zmian klimatycznych, a zwłaszcza zagrożeń dla zrównoważonego 

rozwoju58. 

 Prawo do edukacji zostało także wymienione w wielu innych instrumentach 

praw człowieka, tworzonych zarówno w systemach uniwersalnych (Konwencja o 

prawach dziecka59), jak i systemach regionalnych ukształtowanych na kontynencie 

europejskim, amerykańskim, afrykańskim oraz w krajach arabskich (np. Europejska 

Karta Społeczna60, Europejska Konwencja Praw Człowieka61, Europejska karta 

języków regionalnych lub mniejszościowych62, Konwencja Ramowa o ochronie 

mniejszości narodowych63, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej64, Afrykańska 

Karta Praw Człowieka i Ludów65 czy też Arabska Karta Praw Człowieka66). 

 Prawo do edukacji definiowane jest zarówno w perspektywie uniwersalnej, jak 

i regionalnej. Liczne badania poświęcone są rozwojowi prawa do edukacji na 
 

55 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948 r., 
źródło: www.libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html [data dostępu: 02.11.2021]. 
56 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.  
57 Por. The SAGE handbook of responsible management learning and education, red. D.C. Moosmayer, 
O. Laasch, C. Parkes, K.G. Brown, SAGE Publications, London 2020. 
58 Por. Children's rights and sustainable development: interpreting the UNCRC for future generations, 
rec. C. Fenton-Glynn, Cambridge University Press, Cambridge 2019. 
59 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r., Dz.U. nr 120, poz. 526. 
60 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. 1999, nr 8, 
poz. 67. 
61 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 
listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 
1993 nr 61 poz. 284. 
62 Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzona w Strasburgu dnia 5 
listopada 1992 r., Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121. 
63 Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 
1995 r., Dz.U. 2002, nr 22 poz. 209. 
64 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2016 C 202, s. 1. 
65 Por. L. Bielecki, Aksjologia Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów w aspekcie praw człowieka – 
zagadnienia podstawowe, [w:] Ochrona praw człowieka w Afryce. Aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-
praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 50-56. 
66 Arabska Karta Praw Człowieka – deklaracja uchwalona w Tunisie 22 maja 2004 r. przez Radę Ligi 
Państw Arabskich. Weszła w życie 15 marca 2008 r., źródło: www.digitalibrary-un-org, [data dostępu: 
11.02.2021]. 
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kontynencie amerykańskim67. Na kontynencie afrykańskim istotne znaczenie mają 

Zasady z Abidżanu, obejmujące prawo do edukacji, obowiązek państwa zapewnienia 

wysokiej jakości edukacji publicznej oraz rola podmiotów prywatnych w edukacji68. 

Szczególne znaczenie przywiązuje się tam do edukacji i szkolenia zawodowego na 

poziomie społeczności lokalnych69. Prawo do edukacji, jak to można obserwować w 

Zimbabwe, stanowi jeden z kluczowych elementów podejmowanych reform70. W Azji, 

co można zaobserwować na przykładzie Myanmaru, istotne znaczenie przywiązuje się 

zapewnienia sprawiedliwości społecznej w procesach edukacyjnych oraz do edukacji w 

duchu pokoju71. Na eliminowanie nierówności w procesach edukacyjnych kładzie się 

też nacisk w Indiach72. 

            Prawo do edukacji analizowane jest w kontekście teorii edukacyjnych73. 

Ważnym punktem odniesienia jest także identyfikacja edukacyjna, zwłaszcza w czasach 

kryzysu74. Istotne miejsce zajmują też w analizach polityki edukacyjne poszczególnych 

państw75, m.in. w odniesieniu do edukacji i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych76, 

a także kształcenia na odległość77. Dostrzegane jest w kontekście zasad i przesłanek 

podejmowanych reform edukacyjnych78. 

Obok generalnego prawa do edukacji, jako prawa człowieka, szczególną wagę 

przypisuje się prawu do edukacji osób nieuprzywilejowanych, w tym mniejszości 

 
67 Zob. M.J. Kaufman, Badges and incidents: a transdisciplinary history of the right to education in 
America, Cambridge University Press, Cambridge 2020, s. 49. 
68 Por. Realizing the Abidjan principles on the right to education: human rights, public education, and the 
role of private actors in education, red. F. Adamson, A. Aubry, M. De Koning, D. Dorsi, Cheltenham - 
Northampton 2021. 
69 Zob. Community education and training in South Africa, OECD Publishing, Paris 2019, s. 12. 
70 Zob. L. Mapuva, J. Mapuva, The dilemma of children's right to education in the era of the fast track 
land reform programme in Zimbabwe re-visited, Cambridge Scolars Publishing, Newcastle upon Tyne 
2016, s. 32. 
71 Por. Sustainable Peacebuilding and Social Justice in Times of Transition Findings on the Role of 
Education in Myanmar, red. M.T.A. Lopes Cardozo, E.J.T. Maber, Springer International Publishing, 
Cham 2019. 
72 Por. Right to education in India: resources, institutions and public policy, red. P.K. Jha, Routledge, 
New Delhi – London 2016. 
73 Zob. K. Kline, K. Holland, Jean Baudrillard and radical education theory: turning right to go left, Brill 
Sense, Leiden – Boston 2021, s. 34. 
74 Por. Identities and education: comparative perspectives in times of crisis, red. S. Carney, E. Klerides, 
Bloomsbury Academic, London – New York 2021. 
75 Zob. G. Zhou, X. Zhou, Education Policy and Reform in China, Springer, Singapore 2019, s. 56. 
76 Zob. Getting skills right: future-ready adult learning systems, OECD, Paris 2019, s. 12. 
77 Zob. J. Vivolo, Managing Online Learning The Life-Cycle of Successful Programs, Routledge, Milton 
2019, s. 34. 
78 Por. Public education reform and network governance: lessons from Chinese state-owned enterprise 
schools, red. P.W.K. Chan, Routledge, Abington – New York 2019. 
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językowych i etnicznych79, takich jak Romowie80, a także osób z 

niepełnosprawnościami81, m.in. osób autystycznych82 czy uczniów ze stanami 

lękowymi83. W takich sytuacjach nauczanie ma miejsce w warunkach szkolnictwa 

specjalnego84. Badana jest realizacja prawa do edukacji w warunkach zróżnicowania 

kulturowego85. Analizuje się wpływ religii na realizację prawa do edukacji86.  

 Wszystkie te instrumenty dotyczące praw człowieka opierają się w dużej mierze 

na wiedzy oraz edukacji w zakresie określonych standardów i celów. W preambule 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uznano to, zauważając, że „jednakowe 

rozumienie tych praw i wolności ma najwyższe znaczenie dla pełnego zrealizowania 

tego zobowiązania”, aby promować powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw 

człowieka. Oznacza to, że edukacja na temat praw człowieka jest niezbędna do 

stworzenia świata, w którym przestrzegane są prawa człowieka.  

 Prawo do edukacji jako prawo człowieka stało się jednym z kierunków 

oddziaływania Rady Europy87. Organizacja ta odgrywająca zasadniczą rolę w 

promowaniu standardów demokratycznych, praworządności i praw człowieka w swym 

systemie aksjologicznym stworzyła szereg standardów w tym obszarze, na które można 

się powołać w celu zakwestionowania naruszeń tego prawa88.  

 
79 Por. Human rights and equality in education: comparative perspectives on the right to education for 
minorities and disadvantaged groups, red. S. Fredman, M. Campbell, H. Taylor, Policy Press, Bristol 
2019. 
80 Zob. S. van den Bogaert, Segregation of Roma children in education: addressing structural 
discrimination through the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the 
Racial Equality Directive 2000/43/EC, Brill Nijfoff, Leiden – Boston 2019, s. 34. 
81 Por. Education and disability in the global south: new perspectives from Africa and Asia, red. E. 
Singal, S.T. Johansson, P. Lynch, Bloomsbury Academic, London 2019. 
82 Zob. C. Goodal, Understanding the Voices and Educational Experiences of Autistic Young People 
From Research to Practice, Routledge, Milton 2019, s. 67. 
83 Zob. B.H. Johns, D. Heise, A.D. Hunter, Working with students who have anxiety: creative connections 
and practical strategies, Routledge, New York 2020, s. 38. 
84 Zob. K.B. Brady, C.J. Russo, C.A. Dieterich, A.G. Osborne Jr., N.D. Snyder, Legal issues in special 
education: principles, policies, and practices, Routledge, New York 2020, s. 43. 
85 Zob. L. Jerome, H. Starkey, Children's rights education in diverse classrooms: pedagogy, principles, 
and practice, Bloomsbury Academic, London 2021, s. 67. 
86 Zob. K. Topidi, Law and religious diversity in education: the right to difference, Taylor & Francis 
Group, Oxford 2020, s. 49. Por. Women, Islam and education in Iran, red. G.M. Rezai-Rashti, G. 
Mehran, S. Abdmolaei, Routledge, New York 2019. 
87 Zob. R. Jackson, Human Rights in Relation to Education about Religions and World Views: the 
Contribution of the Council of Europe to classroom Religious Education, “Journal of Religious 
Education” 2018, No 66, s. 85-97. 
88 Zob. D. Smardz, Prawo do edukacji w systemach ochrony praw człowieka, [w:] Wyzwania dla 
powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku, red. J. Jaskiernia, K. 
Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, s. 454 – 455; H. Wiczanowska, Ł. Szoszkiewicz, 
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 Powstał zatem interesujący problem naukowy: w jakim stopniu oraz z 

wykorzystaniem jakich mechanizmów w systemie aksjologicznym Rady Europy 

realizowany jest cel w postaci prawa do edukacji jako prawa człowieka. Podjęcie tego 

problemu z jednej strony było okazją do zbadania, czy prawo do edukacji jest 

skutecznie realizowane w państwach członkowskich tejże organizacji 

międzynarodowej, a z drugiej strony pozwoliło dokonać oceny, czy Rada Europy w 

sposób efektywny oddziaływuje na proces wzmocnienia ochrony tegoż prawa poprzez 

tworzenie odpowiednich standardów w tym zakresie.  

 Niniejsza dysertacja może wypełnić lukę jaka w tym obszarze się do tej pory 

utrzymywała, albowiem nie było jeszcze kompleksowego opracowania, które 

poruszałoby to zagadnienie. Potrzeba zajęcia się tą problematyką zrodziła się z tego 

względu, iż większość wcześniejszych analiz w tym obszarze miała charakter 

fragmentaryczny i opierała się głównie na opracowaniach dotyczących krajowych 

regulacji dotyczących prawa do edukacji lub też na skrótowym podejściu do 

międzynarodowych standardów prawnych w tym zakresie.  

 Analiza w dysertacji doktorskiej przeprowadzona została w ramach 4 

rozdziałów.  

 Rozdział 1 zawiera ogólną charakterystykę Rady Europy i jej roli w 

europejskim systemie ochrony praw człowieka. Zamiarem tego rozdziału było m.in. 

zaprezentowanie pojęcia praw człowieka, pojęcia edukacji, rozumienia prawa do 

edukacji jako prawa człowieka, ograniczeń dostępu do edukacji oraz wyzwań 

edukacyjnych. Dokonana została także próba przedstawienia standardów 

międzynarodowych prawa do edukacji, zarówno uniwersalnych, jak i regionalnych.  

 W rozdziale 2 została ukazana rola Rady Europy w rozwoju prawa do edukacji 

jako prawa człowieka. W tym celu zaprezentowane zostały: ogólna charakterystyka 

Rady Europy, system instytucjonalny, system aksjologiczny. Przedstawione zostały 

także standardy prawnie wiążące oraz standardy o charakterze tzw. „miękkiego prawa” 

dotyczące prawa do edukacji.  

 W rozdziale 3 zostały zaprezentowane mechanizmy oddziaływania Rady 

Europy na realizację prawa do edukacji przez państwa członkowskie. W tym celu 

ukazane zostało: znaczenie procedury akcesyjnej i procedury monitoringowej, 
 

The Protection of the Right to Education in Minority language: the Council of Europe’s Standards, 
“Polish Political Science Yearbook” 2018, vol. 47, s. 742-751. 
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oddziaływanie takich organów RE jak: Komitet Ministrów, Zgromadzenie 

Parlamentarne, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, Komisarza Praw 

Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Komisja na Rzecz 

Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka).  

 W rozdziale 4 została dokonana analiza implementacji standardów Rady 

Europy w zakresie prawa do edukacji do prawa i praktyki państw członkowskich. 

Zbadane zostało wdrażanie standardów RE w odniesieniu do następujących kategorii: 

kobiety, dzieci oraz  osoby z niepełnosprawnościami, migranci. Przedstawione zostały 

także tendencje w zakresie rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka oraz 

dokonana została ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na realizację tego 

prawa.  

 

 W pracy poddano weryfikacji następujące hipotezy badawcze:  

 

Hipoteza 1. Rada Europy wspiera współpracę 47 państw członkowskich w wielu 

dziedzinach, w tym w obszarze edukacji. Ogólnym celem organizacji jest 

wypracowanie spójnej wizji roli edukacji, ze szczególnym naciskiem na ochronę i 

promowanie praw człowieka, demokracji i praworządności oraz zdolności społeczeństw 

do angażowania się w dialog międzykulturowy. Działania RE opierają się na szerokiej 

wizji edukacji, obejmującej zarówno wartości, jak i kompetencje. Służą one 

identyfikacji wspólnych wyzwań, stanowią propozycję określonych rozwiązań oraz 

wspierają wymianę dobrych praktyk. O efektywności działań RE przesadza jednak nie 

tylko to, czy potrafi formułować standardy międzynarodowe, ale w szczególności to, 

czy potrafiły skutecznie oddziaływać na ich wdrażanie do praktyki państw 

członkowskich. 

 

Hipoteza 2. Istotnym  obszarem współpracy państw członkowskich w ramach Rady 

Europy jest prawo do edukacji, stanowiące warunek wstępny do pełnego korzystania z 

innych praw człowieka. Rola RE jest tu zasadnicza. Formułowane przez nią standardy, 

niezależnie od ich charakteru (prawnie wiążące czy też o charakterze tzw. „miękkiego 

prawa”), służą bowiem wzmocnieniu prawa do edukacji jako prawa człowieka. Z kolei 

właściwe mechanizmy stosowane przez RE mają służyć promowaniu wszelkich tych 



 14 

działań, które przyczynią się do efektywnej i skutecznej ochrony tego prawa. Potrzebna 

jest tu lepsza koordynacja działań organów Rady Europy (m.in. Komitetu Ministrów, 

Zgromadzenia Parlamentarnego, Komisarza Praw Człowieka, Komisji Weneckiej, 

Europejskiego Komitetu Praw Społecznych), włączając w to orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by wpływ Rady Europy na realizację prawa 

do edukacji był znaczący i uwzględniał nowe wyzwania, jakie przynosi w tym obszarze 

rozwój cywilizacyjny. 

 

Hipoteza 3. Zasadniczą rolę w systemie egzekwowania standardów Rady Europy 

odgrywa monitoring przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań przyjętych 

z chwilą uzyskania członkostwa w Radzie Europy. Dotyczy to w całej rozciągłości 

prawa do edukacji. Szczególną rolę odgrywa tu monitoring w formie wizyt w 

państwach członkowskich oraz wynikających z analizy sprawozdań składanych przez 

rządy na temat podjętych przez nie działań. Istotne znaczenie mają tu też wizyty 

Komisarza Praw Człowieka RE i formułowane w ich wyniku zalecenia. Kluczowe 

znaczenie ma terminowa realizacja przez państwa członkowskie wyroków 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także orzeczeń Europejskiego Komitetu 

Praw Społecznych, dotyczących realizacji prawa do edukacji. Przydatne mogą tu być 

też opinie Komisji Weneckiej. Choć nie są one prawnie wiążące, niosą istotny bagaż 

doświadczeń wybitnych specjalistów w dziedzinie praw człowieka, którego nie sposób 

zlekceważyć. Potrzebne jest też lepsze współdziałanie i poszukiwanie synergii działań z 

instytucjami systemu powszechnego (np. Narody Zjednoczone) oraz regionalnego (np. 

Unia Europejska), gdyż troska o realizację prawa do edukacji nie może być zawężone 

do wysiłków tylko jednej organizacji. Dzięki niemu możliwa staje się ocena 

efektywności oddziaływania Rady Europy na państwa członkowskie w ramach 

projektowanych przez nią standardów w tym zakresie, jak również podgląd na sam 

proces ich implementacji.  

 

 W pracy uwzględniono następujące metody badawcze: 

 

 Podstawową metodą badawczą była metoda prawno-dogmatyczna służąca 

analizie aktów prawnych zarówno tworzonych w ramach systemów uniwersalnych tj. 
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ONZ, jak i tych wynikających z systemów regionalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentów Rady Europy (m.in. Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka), zarówno prawnie wiążących, jak i o charakterze soft law.  

 W dysertacji wykorzystana została także metoda historyczna, umożliwiająca 

ukazanie rozwoju standardów dotyczących prawa do edukacji w systemie Rady Europy, 

jak również w szerszym kontekście kształtowania się systemu ochrony praw człowieka.  

 Uwzględniona również została metoda analizy systemowej. System 

standardów tworzonych w ramach Rady Europy został ukazany i porównany z innymi 

systemami organizacji międzynarodowych, zarówno uniwersalnych (zwłaszcza ONZ, 

jak i regionalnych (w szczególności Unii Europejskiej.  

 W pracy wykorzystanie zostało zarówno piśmiennictwo polskie jak i 

zagraniczne.  

W dysertacji uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 r. 
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Rozdział 1: Ogólna charakterystyka prawa do edukacji jako prawa 

człowieka oraz międzynarodowych standardów w tym zakresie 

 

 
1.1. Pojęcie praw człowieka 

 

Prawa człowieka nie były przedmiotem zainteresowania od czasów historycznie 

odległych89. Myśliciele starożytni żyjący w państwach, w których istniało niewolnictwo 

nie interesowali się taką problematyką90, zaś władcy owych państw, także ludzi 

wolnych postrzegali jako swoich poddanych91. 

Również pojęcie obywatela pojawia się stosunkowo późno, bo ok. VI wieku p.n.e. 

w niektórych greckich polis, w których doszło do zaistnienia demokratycznych 

sposobów rządzenia, co zapoczątkowało długi – acz konsekwentny – proces 

przekształcania się poddanego – w obywatela92. Efekty tego procesy, jak zauważa J. 

Sztumski, od XVII w. stają się w Europie coraz bardziej widoczne, o czym świadczy 

m.in. wydany w Anglii w 1679 r. Habeas Corpus Act, czyli ustawa zabraniająca 

aresztowania lub więzienia obywatela bez nakazu sądu93. Jednak dopiero w epoce 

oświecenia (XVIII wiek) koncepcja praw człowieka pojawia się jako kategoria 

wyraźna, Mężczyzna/ Kobieta zaczynają być postrzegani jako samodzielne jednostki, 

obdarzone przez naturę pewnymi niezbywalnymi prawami podstawowymi, na które 

można się powołać przeciwko rządowi i który powinien je chronić. Odtąd prawa 

 
89 Szerzej: J. Oniszczuk, Archaiczne korzenie praw człowieka, [w:] Powszechny system ochrony praw 
człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery-
nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2019, s. 15 – 40. 
90 Zob. T. Jurczyk, Geneza rozwoju praw człowieka, „Homines Hominibus” 2009, nr 1, s. 32. 
91 Zob. J. Sztumski, Postulaty czy prawa. Refleksje wokół praw człowieka i obywatela, [w:] Uniwersalny 
system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, t. I, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 26. 
92 Por. P. Ura, Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Warszawskiego” 2014, z. 84, s. 181. 
93 Tamże, s. 27.  
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człowieka zaczyna się postrzegać jako elementarne warunki istnienia, godne ludzkiej 

godności94.  

Przed tym okresem opracowano kilka kart kodyfikujących prawa i wolności, które 

stanowią ważny krok w idei praw człowieka. W VI wieku imperium Achemindów w 

starożytnym Iranie ustanowiło bezprecedensowe zasady praw człowieka. Cyrus Wielki 

(576 lub 590 p.n.e. – 530 pne.) wydał Cylinder Cyrusa, w którym oświadczył, że 

obywatele imperium będą mogli swobodnie praktykować swoje przekonania religijne, a 

także znieść niewolnictwo. Następna generacja dokumentów dotyczących praw 

człowieka to Magna Charta Libertatum z 1215 r., Złoty Byk Węgier (1222), duński 

Erik Klipping’s Handfesting z 1282 r., Joyeuse Entree z 1356 r. W Brabancji (Bruksela, 

Związek Utrechtu z 1579 r. (Niderlandy) i angielską Kartę Praw z 1689 r. Dokumenty 

te określiły prawa, których można było się domagać w świetle szczególnych 

okoliczności (np. zagrożenia wolności wyznania), ale nie zawierały jeszcze całościowej 

koncepcji filozoficznej wolności osobistej. Wolności te były często postrzegane, jako 

prawa przyznane jednostkom lub grupom ze względu na ich stopień lub status95. 

W wiekach po średniowieczu koncepcja wolności stopniowo oddzielała się od 

statusu i zaczęła być postrzegana nie jako przywilej, ale jako prawo wszystkich ludzi. 

Hiszpańscy teologowie i prawnicy odegrali w tym kontekście znaczącą rolę96. Wśród 

tych pierwszych należy wymienić dzieła Francisco de Vitoria (1486-1546)97 i 

Bartolomé de las Casas (474-1566)98. Ci dwaj filozofowie położyli (doktrynalny) 

fundament pod uznanie wolności i godności wszystkich ludzi, broniąc osobistych praw 

ludów tubylczych zamieszkujących terytoria skolonizowane przez Hiszpańską Koronę.  

Oświecenie miało decydujący wpływ na rozwój koncepcji praw człowieka99. Idee 

Hugo Grotiusa (1583-1645)100, jednego z ojców współczesnego prawa 

 
94 Zob. M. Maciejewski, Początki koncepcji oraz regulacji praw i wolności człowieka od czasów 
oświecenia, [w:] Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, red. M. Maciejewski, 
K. Wójtowicz, A. Bator, M. Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013, s. 15 – 22. 
95 Zob. A Brief History of Human Rights, źródło: www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-
history, data dostępu: 04.03.2020. 
96 Zob. A. Garcia, The Spanish School of the Sixteen and Seventeenth Centuries: A Precursor of the 
Theory of Human Rights, “Ratio Juris” 1997, Vol. 10, s. 25 – 35. 
97 Zob. J.M. de Torre, The Roots of International Law and the Teachings of Francisco de Vitoria as a 
Foundation for Transcendent Human Rights and Global Peace, “Ave Maria Law Review” 2004, Vol. 2, 
s. 123 – 213. 
98 Zob. W. Siegfried, Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and Interantional 
Legal Analysis, “Harvard Law School Human Rights Journal” 1999, Vol. 12, s. 68 – 72. 
99 Zob. G.J. Lobo, Human Rights and Status Functions, before and after the Enlightenment, “Philosophy 
of the Social Sciences” 2019, Vol. 49, s. 31 – 41. 
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międzynarodowego, Samuela von Pufendorfa (1632-1694)101 i Johna Locke’a (1632-

1704) cieszyły się dużym zainteresowaniem w Europie w XVIII wieku102. Locke na 

przykład opracował kompleksową koncepcję praw naturalnych; jego lista praw 

obejmujących życie, wolność i własność103. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

rozwinął koncepcję, zgodnie z którą suweren czerpie swe uprawnienia i obowiązki z 

umowy społecznej104. Termin „prawa człowieka” pojawił się po raz pierwszy we 

francuskiej Deklaracji Droits del’Homme et du Citoyen (1789)105.  

Także mieszkańcy brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej wzięli sobie do serca 

teorie dotyczące praw człowieka. Amerykańska Deklaracja Niepodległości z 4 lipca 

1776 r. została oparta na założeniu, że wszyscy ludzie są równi106. Odnosiło się to także 

do pewnych niezbywalnych praw, takich jak prawo do życia, wolności i dążenia do 

szczęścia. Idee te znalazły także odzwierciedlenie w Karcie Praw, ogłoszonej przez stan 

Wirginia, w tym samym roku107. Postanowienia Deklaracji Niepodległości zostały 

przyjęte przez inne państwa amerykańskie, ale znalazły one również swoje miejsce w 

Karcie Praw Stanów Zjednoczonych108. Francuska Deklaracja de l’Homme et du 

Citoyen z 1789 r., a także francuska konstytucja z 1793 r.109 odzwierciedlają powstającą 

międzynarodową teorię praw powszechnych. Zarówno amerykańska, jak i francuska 

deklaracja miały być systematycznym wyliczeniem tych praw.  

Klasyczne prawa XVIII i XIX wieku dotyczyły wolności jednostki. Jednak nawet w 

tym czasie niektórzy uważali, że obywatele mają prawo domagać się, aby rząd starał się 

poprawić ich warunki życia. Biorąc pod uwagę zasadę równości zwartą w deklaracji 

 
100 Zob. G. van Nifterik, Hugo Grotius, Privileges, Fundamental Laws and Rights, “Grotiana” 2011, Vol. 
32, s. 1 – 19. 
101 Zob. V. Kahn, Early Modern Rights Talk, “Yale Journal & the Humanities – Yale Law School,” 2001, 
vol. 13, s. 391 – 402.  
102 Zob. J.F. Henry, John Locke, Property Rights, and Economic Theory, “Journal of Economic Issues” 
1999, Vol. 33, s.609 – 624. 
103 Zob. B.M. Haddad, Property Rights, Ecosystem Management, and John Locke’s labor Theory of 
ownership, “Ecological Economics” 2003, Vol. 46, s. 19 – 31. 
104 Zob. R. Hasan, Rousseau on the Ground of Obligation: Reconsidering the Social Autonomy 
Interpretation, “European Journal of Political Theory” 2018, Vol. 17, s. 233 – 243. 
105 Zob. Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, źródło: www.conseil-
constitutionnel.fr, data dostępu: 04.03.2020. 
106 Zob. The Declaration of Independence – A Miraculous Human Rights Document, źródło: 
www.nccs.net/blogs/articles/the-declaration-of-independence-a-miraculous, data dostępu: 04.03.2020. 
107 Zob. Virginia Declaration of Rights, źródło: www.mtsu.edu, data dostępu: 04.03.2020. 
108 Zob. Karta Praw Stanów Zjednoczonych źródło: 
www.wikipedia.org/wiki/Karta_praw_Stanow_Zjednoczonych, data dostępu: 04.03.2020. 
109 Zob. Konstytucja Jakobińska z 1793 roku, źródło: bibliotekacyfrowa.pl/Content/64193, data dostępu: 
04.03.2020. 
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francuskiej z 1789 r., kilka konstytucji sporządzonych w Europie ok. 1800 r. zawierało 

klasyczne prawa, jak również artykuły, które powierzyły rządowi obowiązki w zakresie 

zatrudnienia, opieki społecznej, zdrowia publicznego i edukacji. Tego rodzaju prawa 

socjalne zostały również wyraźnie uwzględnione w konstytucji meksykańskiej z 1917 

r.110, i konstytucji niemieckiej z 1919 r.111  

W XIX wieku często dochodziło do sporów międzypaństwowych dotyczących 

ochrony praw mniejszości w Europie. Konflikty te doprowadziły do szeregu interwencji 

humanitarnych i wezwań do uzgodnień dotyczących ochrony międzynarodowej. 

Jednym z pierwszych takich porozumień był traktat berliński z 1878 r., który nadał 

szczególny status prawny niektórym grupom religijnym. Służył on również jako model 

systemu mniejszości, który został następnie ustanowiony w Lidze Narodów112. 

Potrzeba międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka została po raz 

pierwszy odczuwalna pod koniec XIX wieku, kiedy kraje uprzemysłowione zaczęły 

wprowadzać prawo pracy113. Przepisy te – które podniosły koszty pracy – spowodowały 

pogorszenie ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do krajów, które miały prawa 

pracy. Konieczność ekonomiczna zmusiła państwa do wzajemnych konsultacji. W 

wyniku tego sformułowano pierwsze konwencje, w których państwa zobowiązały się 

wobec innych państw w odniesieniu do własnych obywateli. Konwencję berneńską z 

1906 r. zakazującą nocnej pracy kobiet można postrzegać jako pierwszą wielostronną 

konwencję mającą na celu ochronę praw socjalnych. Wiele innych konwencji 

pracowniczych miała później opracować Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), 

założona w 1919 r. (Patrz II §1 D.)114 Choć może się to wydawać niezwykłe, chociaż 

klasyczne prawa człowieka zostały uznane na długo przed prawami socjalnymi, te 

ostatnie zostały po raz pierwszy ujęte w przepisach międzynarodowych.  

Okrucieństwa II wojny światowej położyły kres tradycyjnemu poglądowi, że 

państwa mają pełną swobodę decydowania o traktowaniu własnych obywateli. 

 
110 Zob. Konstytucja Zjednoczonych Stanów Meksykańskich z dnia 5 lutego 1917 r., źrodło: 
www.biblioteka.sem.gov.pl/konstytucje-swiata-meksyk, data dostępu: 04.03.2020. 
111 Zob. N.M. Tończyk, Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako demokratyczna 
podstawa prawna totalitarnego państwa, źródło: apcz.umk/czasopisma/Index, data dostępu: 04.03.2020. 
112 Zob. A. Liebich, Minority as inferiority: Minority Rights in Historical Perspective, “Review of 
International Studies” 2008, Vol. 34, s. 243 – 263.  
113 Zob. M. Żejmo, Istota przemian industrialnych w XIX wieku, „Studia Gdańskie. Wizje i 
rzeczywistość” 2015, t. XII, s. 170.  
114 Zob. J. Rosner, Tendencje rozwojowe międzynarodowego prawa pracy, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Iuridica” 1981, nr 5, s. 21 – 21. 
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Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dniu 26 czerwca 1945 r. 

wprowadziło prawa człowieka w sferę prawa międzynarodowego. W szczególności 

wszyscy członkowie ONZ zgodzili się podjąć środki w celu ochrony praw człowieka. 

Karta zawiera szereg artykułów odnoszących się konkretnie do praw człowieka. Niecałe 

dwa lata później Komisja Praw Człowieka ONZ (UNCHR), utworzona na początku 

1946 r. przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ projekt Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka. Zgromadzenie przyjęło Deklarację w Paryżu 10 grudnia 1948 r. Dzień 

ten został wyznaczony jako Dzień Praw Człowieka115.  

W latach 50. i 60. XX wieku coraz więcej krajów przystąpiło do ONZ. Po 

przystąpieniu formalnie zaakceptowali zobowiązania zawarte w Karcie Narodów 

Zjednoczonych, popierając przy tym zasady i ideały w niej określone. Zobowiązanie to 

zostało wyraźnie określone w Proklamacji z Teheranu (1968 r.), przyjętej podczas 

Światowej Konferencji Praw Człowieka i powtórzonej w Deklaracji wiedeńskiej i 

Programie działań, przyjętej podczas drugiej Światowej Konferencji Praw 

Człowieka(1993 r.)116.  

Społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza wiodący w poszczególnych epokach 

uczeni, budowali przez kolejne wieki coraz doskonalszy i pełniejszy system ochrony 

praw człowieka. Jak wskazuje G. Grabowska, te osiągnięcia odmierzane sławnymi 

nazwiskami, doniosłymi wydarzeniami i towarzyszącymi im aktami prawa 

wewnętrznego oraz porozumieniami międzynarodowymi stanowiły przede wszystkim 

znaczący wkład w system europejski117.  

Zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1948 r. zasady 

dotyczące np. równości wobec prawa; wolności wyznania i słowa; poszanowania 

własności prywatnej – są w praktyce istotnie modyfikowane przez politykę 

poszczególnych państw, sprzyjającą bogaceniu się nielicznych grup kosztem wyzysku i 

pauperyzacji licznych klas i warstw społecznych118.  

 
115 Zob. K. Drzewicki, Prawa człowieka w Karcie NZ i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
„Sprawy Międzynarodowe” 1998, nr 3, s. 9 – 24. 
116 Zob. N. Schrijver, The UN Human Rights Council: A New Society of the Committed or Just Old Wine 
in New Bottles?, “Leiden Journal of International Law” 2007, Vol. 20, s. 809 – 823. 
117 G. Grabowska, Prawa człowieka u progu XXI wieku. Rozwój i kierunki zmian, [w:] Efektywność 
europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania systemu ochrony praw 
człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 30. 
118 Zob. L. Koba, „Wszyscy rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swoich prawach…”. Rola 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w budowaniu świadomości praw,,[w:] Nowe wyzwania i 
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 Prawa człowieka są dla każdego obywatela czymś fundamentalnym i niezwykle 

ważnym119. Stopień ich przestrzegania bywa często wyznacznikiem poziomu rozwoju 

państwa. Sama próba znalezienia jednej pasującej do nich definicji jest zadaniem 

niezwykle trudnym120. Wieloznaczność odnosi się także do samego nazewnictwa. 

Często nazywane są prawami odstawowymi bądź zasadniczymi121. Wydzielić można 

prawa obywatelskie dotyczące publicznej sfery życia człowieka. Same prawa człowieka 

odnoszą się do wielu płaszczyzn życia każdej istoty ludzkiej, a ich problematyka należy 

do materii interdyscyplinarnej, gdyż dotyka obszaru prawa, politologii, stosunków 

międzynarodowych czy socjologii. Współcześnie wyróżnia się podział praw człowieka 

na prawa i wolności osobiste, polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne oraz 

prawa mniejszości. Jest to bardzo szeroki katalog, opisujący całościowo prawa 

obywateli w każdej dziedzinie życia, chroniąc ich przed nadużyciem państwa. Mnogość 

tych praw pokazuje szeroki zakres ich regulacji. Obecność praw człowieka w systemie 

prawnym nakłada na państwo konieczność ich realizacji i przestrzegania122. W 

przypadkach związanych z prawami politycznymi i społecznymi państwo musi 

zapewnić odpowiednie podłoże do ich rozwoju123.  

Przez pojęcie praw człowieka rozumie się najczęściej prawa przysługujące 

każdemu człowiekowi, bez względu na jego przynależność państwową czy grupę 

społeczną124. W tym zakresie wzorcem są Europejska Konwencja Praw Człowieka 

(EKPC)125 oraz Karta Narodów Zjednoczonych (KNZ)126. Pojęcie to może być 

rozumiane inaczej i odnosić się do praw zawartych w Konstytucji danego państwa i 
 

rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, t. I, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 61 -74. 
119 Zob. R. Andrzejczuk, Ewolucja treści praw człowieka, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002, t. 4, s. 
219-241. 
120 Zob. M. Augustyniak, Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa 
człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, red. M. Chmaj, Warszawa 2008, s. 9. 
121 Zob. M. Klimkowski, Prawa człowieka a zasada subsydiarności w Unii Europejskiej, [w:] Europejski 
system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, t. III, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 120. 
122 Zob. I. Lipowicz, Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 125-142. 
123 Por. A. Kociołek-Pęksa, J. Menkes, Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach 
współczesnego dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe SGSP/Szkoła Główna 
Służby Pożarniczej” 2018, nr 66, s. 119. 
124 Por. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Wydawca: Znak, Kraków 2011. 
125 Zob. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284). 
126 Karta Narodów Zjednoczonych podpisana podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San 
Francisco w dniu 26 czerwca 1945 r. Weszła w życie w dniu 24 października 1945 r. Dz.U.1947, nr 23, 
poz. 90, Dz.U. 1966, nr 7, poz. 41, Dz.U. 1974, nr 3, poz. 20. 
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przysługujących wszystkim jednostkom podlegającym jego jurysdykcji, więc także i 

nieobywatelom. W tym przypadku prawa człowieka są definiowane poprzez 

odróżnienie ich od praw obywatelskich. W tym zakresie wypowiada się Konstytucja w 

art. 37127.  

Zdaniem C. Mika „pojęcie praw człowieka oznacza specyficznie rozwarstwione, 

naturalne możliwości ludzkie, co do istoty indywidualne, ale społecznie 

zdeterminowane, równe niezbywalne, czasowo trwałe, uniwersalne podmiotowo, 

przedmiotowo i terytorialnie (a do pewnego stopnia także kulturowo), konieczne 

(wymuszające ochronę prawną) i zawsze wypływające z przyrodzonej każdemu 

człowiekowi godności osobowej”128. 

Prawa człowieka są także powszechnie rozumiane jako te prawa, które są 

nieodłącznie związane z samym faktem bycia człowiekiem129. Pojęcie praw człowieka 

opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek ma prawo do korzystania z jego praw bez 

dyskryminacji130.  Co więcej, prawa człowieka różnią się od innych praw pod dwoma 

względami131. Po pierwsze charakteryzują się tym, że:  

- są nieodłączną cechą wszystkich ludzi;  

- są niezbywalne;  

- są równe dla wszystkich.  

Po drugie, główne obowiązki wynikające z praw człowieka spoczywają na 

państwach i ich władzach lub organach a nie na jednostkach132.  

Jak zauważa S. Paruch „samo pojęcie praw człowieka jest wieloznaczne. Owa 

niedogodność ma jednak zaletę, że wywołuje dyskusje wokół treści praw człowieka, co 

w rezultacie daje możliwość ich doskonalenia, redefiniowania, wprowadzania 

modyfikacji wynikających z konieczności dostosowania do zmieniającej się 

rzeczywistości. Tym niemniej pewien stopień elastyczności w definiowaniu praw 

człowieka pozwala na stworzenie szerszej perspektywy porozumienia dotyczącej ich 

treści, co nie pozostaje bez znaczenia dla stopnia ich akceptacji przez przedstawicieli 
 

127 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 
128 C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Comer, Toruń 1994, s. 17 – 18. 
129 Por. The subject of human rights, red. D. Celermajer, A. Lefebvre, Stanforn University Press, Stanford 
2020. 
130 Zob. A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Waszawa-Poznań 1982, s. 113.  
131 Zob. B. Banaszak, Prawa jednostki i system ich ochrony, Kolonia, Wrocław 1995, s. 6.  
132 Zob. R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 12.  
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różnych kręgów kulturowych. Należy jednak pamiętać, że oscylowanie między 

dogmatem a kompromisem w pojmowaniu praw człowieka ma swoją granicę, której nie 

wolno przekraczać ani władzy politycznej, ani większości. Ową granicę wyznacza 

katalog podstawowych praw i wolności, które nie podlegają żadnym ograniczeniom, 

bowiem traktuje się je jako przyrodzone oraz niezbywalne prawa jednostki. W obszarze, 

w którym one obowiązują można wręcz mówić o swoistym, fundamentalizmie praw 

człowieka”133. 

Jedną z ważnych implikacji tych cech jest to, że prawa człowieka muszą być 

chronione przez prawo („praworządność”)134. Ponadto wszelkie spory dotyczące tych 

praw powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie przez właściwy, bezstronny i 

niezależny trybunał, stosując procedury zapewniające pełną równość i uczciwość 

wszystkim stronom oraz rozstrzygając sprawę zgodnie z jasnymi, szczegółowymi i 

wcześniej obowiązującymi przepisami prawa, znany publicznie i otwarcie 

deklarowany135.  

Problematyka praw i wolności człowieka oraz praw, wolności i obowiązków 

obywatelskich w kontekście konstytucyjnego systemu ich ochrony prawnej uświadamia, 

jak stanowią one ogromny, różnorodny i skomplikowany system. Z jednej strony jest to 

system praw i wolności człowieka i obywatela, a także obowiązków obywatelskich, 

wyznaczonych i egzekwowanych na podstawie prawa, którego stanowienie i 

przestrzeganie podlega kontroli na wielu płaszczyznach i w wielu aspektach, z drugiej 

zaś – jest to system instytucji, które tę ochronę mają świadczyć. Przy tym składa się nań 

nie tylko klasyczny wymiar sprawiedliwości wykonywany przez sady, ale też szereg 

instytucji spełniających wyspecjalizowane funkcje: ochrony konstytucji, czyli badania 

zgodności prawa z konstytucją i kontroli hierarchicznej zgodności norm, ochrony 

legalności działania aparatu państwowego i ochrony finansów publicznych, ochrony 

wolności i niezależności mediów, ścigania przestępstw i nadzoru prokuratury oraz  

ochrony interesów obywateli wobec administracji. Działalność we wszystkich tych 

 
133 S. Paruch, Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 33. 
134 Zob. J. Sozański, Prawa zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym, polskie 
Wydawnictwo Prawnicze iuris, Warszawa – Poznań 2003, s. 299. 
135 Zob. J. Sędek, Niezależność sądów i trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka, „Palestra” 
2016, nr 5, s. 135 – 140. 
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dziedzinach ma przy tym – pośrednio lub bezpośrednio – jeden docelowy punkt: prawa 

człowieka oraz prawa, wolności i obowiązki obywatelskie136. 

Idea praw podstawowych zrodziła się z potrzeby ochrony jednostki przed 

(arbitralnym) wykorzystaniem władzy państwowej137. Dlatego początkowo zwrócono 

uwagę na te prawa, które zobowiązują rządy do powstrzymania się od niektórych 

działań. Prawa człowieka w tej kategorii są ogólnie nazywane „podstawowymi 

swobodami”138. Ponieważ prawa człowieka są postrzegane, jako warunek wstępny 

godnej ludzkiej egzystencji, służą one jako przewodnik i kamień węgielny 

prawodawstwa139.  

Chociaż prawa człowieka zostały sklasyfikowane na wiele różnych sposobów140, 

należy zauważyć, że międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka podkreśla, że 

wszystkie prawa są uniwersalne, niepodzielne i powiązane141. Niepodzielność praw 

oznacza, że żadne prawo nie jest ważniejsze niż jakiekolwiek inne142.  

Jedną z zastosowanych klasyfikacji jest podział na prawa „klasyczne” i 

„społeczne”. Często uważa się, że „klasyczne” prawa wymagają nieinterwencji państwa 

(obowiązek negatywny), a „prawa społeczne”, inaczej zwane socjalnymi143, wymagają 

aktywnej interwencji ze strony państwa (zobowiązania pozytywne)144. Innymi słowy, 

klasyczne prawa nakładają na państwo obowiązek powstrzymania się od pewnych 

działań, podczas gdy prawa społeczne zobowiązują je do zapewnienia pewnych 

gwarancji145. Prawnicy często opisują klasyczne prawa w kategoriach obowiązku 

 
136 Zob. M. Kruk, M. Olszówka, M. Godlewski, M. Jarosz, M. Laskowska, J. Zaleśny, Ochrona praw i 
wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2019, s. 21-22. 
137 Zob. M. Maciejewski, Geneza oraz początki koncepcji regulacji praw podstawowych, [w:] Unia 
Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, red. D. Kornobis – Romanowska, 
Wydawnictwo Currenda, Sopot 2016, s. 45.  
138 Por. I.C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Analiza krytyczna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 22 – 23.  
139 Zob. F.J. Mazurek, Godność człowieka a prawa człowieka, „Roczniki Nauk Społecznych” 1986, t. 
VIII, s. 19 – 21. 
140 Zob. B. Wojciechowski, Prawa człowieka. Zagadnienia podstawowe, „Filozofia Publiczna i Edukacja 
Demokratyczna” 2014, nr 2, s. 28. 
141 Por. G. Lohmann, Różne kultury – dlaczego więc uniwersalne prawa człowieka?, „Principia” 2012, t. 
57, s. 48. 
142 Zob. A. Szpak, Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe – relacje między nimi, 
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019, nr 1, s. 37.  
143 Zob. A. Kalisz, Prawa socjalne ich miejsce w systemie prawa oraz znaczenie w społeczeństwie, 
„Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2014, nr 1, s. 29. 
144 Zob. J. Wratny, Prawa społeczne w Europejskiej Karcie Społecznej a uwarunkowania gospodarcze, 
„Polityka Społeczna” 2017, nr 9, s. 10 – 13. 
145 Por. K. Zamorska, Wolność versus prawa społeczne?, ‘Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w 
Katowicach” 2008, s. 187 – 196. 
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osiągnięcia określonego rezultatu oraz praw społecznych w kategoriach obowiązku 

zapewnienia środków („obowiązek zachowania”)146. Ewolucja prawa 

międzynarodowego doprowadziła jednak do tego, że rozróżnienie między prawami 

„klasycznymi” i „społecznymi” staje się coraz bardziej niezręczne. Klasyczne prawa, 

takie jak prawa obywatelskie i polityczne, często wymagają znacznych inwestycji ze 

strony państwa147. Państwo nie tylko jest zobowiązane do poszanowania tych praw, ale 

musi także zagwarantować, że ludzie będą mogli z nich skutecznie korzystać148. 

Dlatego prawo do sprawiedliwego procesu wymaga na przykład dobrze wyszkolonych 

sędziów, prokuratorów, prawników i funkcjonariuszy w policji, a także wsparcia 

administracyjnego149. Innym przykładem jest organizacja wyborów, która wiąże się z 

wysokimi kosztami.  

Z drugiej strony większość praw społecznych zawiera elementy, które wymagają 

powstrzymania się od ingerowania w wykonywanie prawa przez jednostkę150. Jak 

zauważają niektórzy komentatorzy, prawo do pożywienia obejmuje prawo każdego do 

zaopatrzenia się w żywność bez ingerencji151; prawo do mieszkania oznacza prawo do 

tego, aby nie być ofiarą przymusowej eksmisji152; prawo do pracy obejmuje prawo 

jednostki do wyboru własnej pracy153, a także wymaga od państwa, aby nie utrudniało 

pracy i powstrzymywało się od środków, które zwiększyłyby bezrobocie154; prawo do 

edukacji oznacza m.in. swobodę w dostępie do edukacji155; a prawo do najwyższego 

 
146 Zob. P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, 
Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 2016, s. 68.  
147 Zob. J. Wyrwa, A. Łoś-Tomiak, Zabezpieczenie społeczne w świetle przepisów prawa europejskiego, 
„Zeszyty Naukowe/Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” 2003, t. 1, s. 139 – 
155. 
148 Zob. K. Łasak, Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Instytut 
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013, s. 61. 
149 Zob. E. Tkaczyk, Konstytucyjne prawo do sądu jako jedna z najważniejszych gwarancji praw 
człowieka w państwie demokratycznym. Aspekt teoretyczny, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, 
nr 20, s. 39.  
150 Por. A.M. Świątkowski, Prawa społeczne Romów w świetle europejskiej procedury skarg zbiorowych, 
„Polityka Społeczna” 2011, nr 2, s. 1- 5.  
151 Zob. Prawo do żywności jako jedno z najważniejszych praw człowieka, źródło: 
www.m.ekonsument.pl/a679_prawo_do_zywnosci_jako_jedno_znbspanajwazniejszych_praw_czlowieka.
html, data dostępu: 05.03.2020. 
152 Zob. I. Sierpowska, Socjalne aspekty ochrony prawa do mieszkania, „Wrocławskie Studia 
Erazmiańskie” 2010, z. IV, s. 279 – 280. 
153 Por. H. Zięba-Załucka, Prawo do pracy jako przedmiot regulacji konstytucyjnych, „Praca i 
Zabezpieczenie Społeczne” 2006, nr 2, s. 5.  
154 Zob. J. Wratny, Prawo do pracy a bezrobocie. Kilka refleksji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2005, nr 8, s. 2 – 8. 
155 Zob. M. Zahorska, Równi, równiejsi i … najmniej równi, czyli o społecznych barierach w dostępie do 
edukacji, „Polityka Społeczna” 2009, nr 9, s. 51 – 55. 
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możliwego osiągnięcia poziomu zdrowia oznacza obowiązek nie ingerowania w 

świadczenie opieki zdrowotnej156.  

Chociaż podstawowym celem praw człowieka jest ochrona i rozwój jednostki 

(prawa indywidualne)157, niektóre z tych praw są wykonywane przez ludzi w grupach 

(prawa zbiorowe)158. Do tej kategorii należy wolność zrzeszania się i zgromadzeń159, 

wolność wyznania160, a zwłaszcza wolność tworzenia związków wyznaniowych lub 

przystępowania do nich. Element zbiorowy jest jeszcze bardziej widoczny, gdy prawa 

człowieka są powiązane konkretnie z członkostwem w określonej grupie np. prawem 

członków mniejszości etnicznych i kulturowych do zachowania własnego języka i 

kultury161.  

Zdaniem J. Oniszczuka ukształtowany w prawie międzynarodowym katalog 

wolności i praw człowieka nie jest zamknięty. Można dostrzec jego ewolucję, 

nawiązującą do przemian społeczno-kulturowych czy techniczno – technologicznych; 

np. okazało się, że dla zachowania godności jednostki niezbędne jest tworzenie praw 

człowieka w sferze biomedycyny. Pojawiają się nowe interpretacje „starych” praw, jak i 

projekcje nowych162. 

W encyklopedycznym ujęciu praw człowieka są to wolności, środki ochrony oraz 

świadczenia, których respektowania, właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie 

akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od 

społeczeństwa, w którym żyją163. W innym ujęciu można prawa człowieka rozumieć 

jako materialne, socjalne oraz kulturalne przesłanki osobistej niezależności jednostki. 
 

156 Zob. D.E. Lach, Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako 
gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 
nr 2, s. 58.  
157 Zob. Ł. Górski, Prawa jednostki wobec praw grupy. Konflikt czy współistnienie?, [w:] Człowiek – jego 
prawa i odpowiedzialność, red. R.K. Tabaszewski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 2013, s. 17. 
158 Szerzej: C. Mik, Zbiorowe prawa człowieka: analiza krytyczna koncepcji, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1992. 
159 Zob. Wolność zgromadzeń i zrzeszania się, źródło: www.coe.int/pl/web/echr-toolkit/la-liberte-de-
reunion-et-dassociation, data dostępu: 05.03.2020. 
160 Zob. J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka, „Annales 
UMCS, Politologia” 2012, nr 1, s. 27 – 65. 
161 Zob. R. Wojda, Prawo mniejszości narodowych do posługiwania się własnym językiem a rola języka 
urzędowego w świetle opinii Wysokiego Komisarza OBWE do Spraw Mniejszości Narodowych, [w:] 
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw 
człowieka, Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, tom I, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012, s. 735.  
162 Zob. J. Oniszczuk, Przemoc-pokój-prawa człowieka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Warszawa 2016, s. 422. 
163 Encyclopedia of Public International Law, t. 8, Amsterdam, New York, Oxford 1985, s. 268. 
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Spośród innych definicji, prawa człowieka odnoszą się zarówno do wolności 

jednostki164, jak i do uprawnień będących podstawą żądania od państwa lub innego 

podmiotu określonego działania. Obejmuje prawa uznane za naturalne i niezmienialne 

oraz te, w których dostrzega się wyłącznie wyraz woli państwa165. 

Prawa człowieka tworzą jednolity złożony system, w którym każde prawo jest 

samodzielną jednostką wolności człowieka i gwarancją do realizacji pozostałych 

praw166. W systemie tym nie ma hierarchii – niezależnie od momentu pojawienia się 

danego prawa oraz stopnia jego rozwoju w ustawodawstwie państwowym, każde prawo 

ma takie samo znaczenie. Oprócz tego każe prawo człowieka posiada cechy ogólne 

łączące wszystkie prawa, jak i swoje indywidualne cechy, które charakteryzują jego 

treść i określają wolność człowieka, która jest przez nie regulowana. Właśnie dlatego 

badanie konkretnego prawa w systemie praw człowieka to nie tylko określenie kręgu 

stosunków wzajemnych człowieka ze społeczeństwem, państwem i innymi jednostkami, 

które uchwalają to prawo, ale to także prześledzenie jego związku z innymi prawami i 

wolnościami, ustalenie jego cech167. 

 Źródłem wszystkich praw człowieka jest godność osoby ludzkiej. Godność, 

będąc doniosłą wartością kulturową, wyraża istotę człowieczeństwa. Skutkuje to tym, iż 

praw człowieka nie można się pozbyć ani ich utracić, tak jak nie można utracić 

godności168. Prawa człowieka mają też charakter powszechny, co oznacza ich 

dostępność dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, wyznanie czy światopogląd169. 

Sprawia to, iż żadne z nich nie powinno być faworyzowane. Prawa człowieka nie mogą 

być także utracone na skutek decyzji władz, co chroni jednostkę, bez względu na to, pod 
 

164 Zob. J. Sobczak, W. Sobczak, Wolność sumienia i wyznania – prawo człowieka czy iluzja?, [w:] 
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego 
systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 11 – 
38.  
165 Zob. Z. Kędzia, Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 9. 
166 Por. S. Kaźmierczyk, Standard użycia praw człowieka, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na 
rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, t. 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2013, s. 39. 
167 Zob. S. Umański, Prawo do nauki jako jedno z podstawowych praw człowieka na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych, [w:] Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, 
red. J. Jaskiernia, t. II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 438. 
168 Szerzej: J. Skowron, Godność ludzka jako podstawowe prawo każdego człowieka. Standardy 
regionalne i uniwersalne, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę 
praw człowieka, red. J. Jaskiernia, t. 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 393 – 403. 
169 Szerzej: R. Piotrowski, Wybrane dylematy powszechności praw człowieka [w:] Uniwersalny i 
regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, t. I, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 52-67. 
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jaką władzą się znajduje. Decyzja ta nie może także dotyczyć utraty ich części, gdyż są 

niepodzielne. Wszelkie akty prawne dotyczące ograniczenia praw człowieka powinny 

mieć charakter wyjątkowy, określone a aktach ponadnarodowych bądź konstytucjach 

poszczególnych państw170. Ograniczenia te nie mogą dotyczyć praw absolutnych, a 

sama procedura powinna być monitorowana przez międzynarodowe sądy i trybunały171. 

 Zauważyć należy, że samo pojęcie praw człowieka nie miałoby sensu, jeśli nie 

byłoby ugruntowane w idei osoby, w której te prawa tkwią oraz w idei natury ludzkiej, 

której są eksplikacją. Złożoność zjawiska, jakim jest człowiek, prowadzi w kontekście 

prawa do wniosku, że i coś jest bardziej ludzkie, tym jest trudniejsze. O ile jeszcze 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona po niedawnych doświadczeniach 

systemów totalitarnych była jakąś formą kompromisu między chrześcijańską wizją 

praw człowieka o koncepcjami oświeceniowymi172, o tyle współczesne akty 

normatywne odsłaniają coraz większy rozdźwięk między tymi dwiema odmiennymi, 

pomimo pochodzenia z jednego cywilizacyjnego pnia interpretacjami praw człowieka. 

Konsekwencją ujmowania człowieka jako osoby jest charakteryzowanie go przez 

odwołanie się do przyrodzonej godności, rozumności, naturalnej wolności i radykalnej 

równości. Wymaga to odpowiedniego wysiłku edukacyjnego w procesie nauczania o 

prawach człowieka i ich realizacji we współczesnym świecie173. 

Edukacja o prawach człowieka umożliwia ludziom nie tylko identyfikowanie 

naruszeń praw w ich własnym życiu, ale także wyposaża ich w wiedzę, wartości i 

umiejętności niezbędne do akceptowania, obrony i szerszego promowania praw 

człowieka. Świadomość praw człowieka jest zatem kluczowa, bez względu na wiek 

 
170 Zob. S.A. Paruch, Prawa człowieka jako obszar regulacji wewnętrznej w świetle Konstytucji RP, [w:] 
Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga 
jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R.M. Czarny, K. Spryszak, t. III, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012, s. 619 – 632.  
171 Zob. G. Grabowska, Wartości uniwersalne a prawa człowieka we współczesnym świecie, [w:] 
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. 
Jaskiernia, t. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 20-21. 
172 Por. S.L. Stadniczeńko, Obraz człowieka i koncepcja jego praw w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, [w:] Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 
2019, s. 177. 
173 Por. Human Rights Literacies Future Directions, red. C. Roux, A. Becker, Springer International 
Publishing, Cham 2019. 
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danej osoby, i dlatego ważne jest, aby informacje o prawach człowieka były zawarte w 

formalnej edukacji174. 

 

 

1.2. Pojęcie edukacji  

 

Proces edukacji w Europie uległ na przestrzeni wieków istotnej ewolucji175. 

Zmieniały się bowiem uwarunkowania techniczne i organizacyjne, w których 

realizowana jest edukacja, a także ewaluowały strategie edukacyjne176. 

W Europie, przed oświeceniem XVII i XIX wieku, edukacja była obowiązkiem 

rodziców i kościoła. Wraz z rewolucją francuską i amerykańską edukacja została 

ustanowiona również jako funkcja publiczna. Uważano, że państwo, przyjmując 

bardziej aktywną rolę w dziedzinie edukacji, może pomóc uczynić ją dostępną dla 

wszystkich. Do tej pory edukacja była przede wszystkim dostępna dla wyższych klas 

społecznych, a edukacja publiczna była postrzegana jako sposób realizacji egalitarnych 

ideałów podkreślających obie rewolucje177.  

Liberalni myśliciele XIX w. wskazywali na niebezpieczeństwa związane ze zbyt 

dużym zaangażowaniem państwa w sferę edukacji, ale polegali na interwencji państwa 

w celu zmniejszenia dominacji Kościoła i ochrony prawa do edukacji dzieci. W drugiej 

połowie XIX w. prawa edukacyjne zostały włączone do krajowych katalogów praw178. 

Konstytucja Cesarstwa Niemieckiego z 1849 r. silnie wpłynęła na kolejne konstytucje 

europejskie i poświęciła art. 152-158 prawu do edukacji. Konstytucja uznała edukację 

za funkcję państwa, niezależnego od kościoła. Co niezwykłe, konstytucja ta 

proklamowała prawo do bezpłatnej edukacji dla biednych, nie wymagając jednocześnie 

od państwa wyraźnego utworzenia instytucji edukacyjnych. Zamiast tego konstytucja 

chroni prawa obywateli do zakładania i prowadzenia szkół oraz zapewnienia edukacji 

 
174 Zob. A.E.C. Struthers, Teaching Human Rights in Primary Schools Overcoming the Barriers to 
Effective Practice, Routledge, Milton 2019, s. 24. 
175 Por. Austerity and the remaking of European education, red. A. Traianou, K. Jones, Bloomsbury 
Academic, London 2019. 
176 Zob. R. Martin, Knowledge worlds: media, materiality, and the making of the modern University, 
Columbia University Press, New York 2021, s. 39. 
177 Zob. K.D. Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law, Martinus Nijhoff, 
Hague 2005, s. 21-22.  
178 Tamże, s. 22.  
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domowej. Konstytucja zapewniała także swobodę nauki i nauczania oraz gwarantowała 

każdemu prawo wyboru powołania i szkolenia w tym zakresie179.  

W XIX wieku nastąpił także rozwój teorii socjalistycznej, która głosiła, że 

podstawowym zadaniem państwa jest zapewnienie dobrobytu gospodarczego i 

społecznego społeczności poprzez interwencje i regulacje rządowe. Teoria 

socjalistyczna uznała, że jednostki miały pretensje do podstawowych usług socjalnych 

przeciwko państwu, a edukacja była postrzegana jako jedno z tych uprawnień 

socjalnych. Kontrastowało to wówczas z teorią liberalną, która uważała podmioty 

niepaństwowe za głównych dostawców edukacji. Ideały socjalistyczne zostały zapisane 

w konstytucji radzieckiej z 1936 r., która była pierwszą konstytucją uznającą prawo do 

edukacji z odpowiednim obowiązkiem państwa w zakresie zapewnienia takiej edukacji. 

Konstytucja gwarantowała bezpłatne i obowiązkowe kształcenie na wszystkich 

poziomach; system stypendiów państwowych i szkolenia zawodowego w państwowych 

przedsiębiorstwach. Następnie prawo do edukacji było silnie ujęte w konstytucjach 

państw socjalistycznych. Jako cel polityczny prawo do edukacji zostało zadeklarowane 

w przemówieniu F.D. Roosvelta z 1944 r. w sprawie Drugiej Karty Praw180. 

W literaturze wskazuje się, że do końca lat 60. XX w. edukacja była utożsamiana 

wyłącznie z czynnościami nauczania. Wraz z postępującym upodmiotowieniem 

edukacji proces nauczania został zrównany z procesem uczenia się. W latach 90. XX w. 

skoncentrowano się przede wszystkim na procesach uczenia się czego efektem było 

powstawanie nowych zjawisk społecznych, takich jak: uczące się społeczeństwa czy 

ucząca się organizacja181. 

Według niektórych uczonych słowo „edukacja” pochodzi od łacińskiego terminu 

„educatum”, co oznacza akt nauczania lub szkolenia. Z kolei grupa pedagogów 

twierdzi, że pochodzi od innego łacińskiego słowa „educare”, co oznacza 

„wychowywać”182.  

 Wiele jednak znaczeń wskazuje, że edukacja stara się pielęgnować dobre cechy 

człowieka i wyciągać to, co w nim najlepsze. Edukacja dąży w ten sposób do 

 
179 Tamże, s. 23. 
180 Tamże.  
181 M. Muszyński, Edukacja i uczenie się – wokół pojęć, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21, s. 78. 
182 Zob. H. Kaur, What is the concept and meaning of education?, źródło: www.quora.com/What-is-the-
concept-and-meaning-of -education, data dostępu: 05.03.2020. 
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rozwinięcia wrodzonych wewnętrznych zdolności człowieka183. Ułatwia dzieciom 

uczestnictwo w życiu społecznym184. 

 Osobie edukowanej przekazywana jest pożądana wiedza, zrozumienie, 

umiejętności i zainteresowanie, postawy i krytyczne myślenie. Oznacza to, że zdobywa 

wiedzę z szerokiego zakresu jak np. historii, geografii, arytmetyki, języków i nauk185.  

 Ilustrowana Encyklopedia Powszechna definiuje edukację jako „działanie, 

którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i 

wychowywanie zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami”186. 

 Słownik języka polskiego definiuje edukację jako „ogół czynności i procesów, 

które mają na celu przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie określonych cech i 

umiejętności”187. 

 Encyklopedia multimedialna wskazuje natomiast na szerokie znaczenie 

edukacji: „oznacza wychowanie jako kształcenie człowieka (w szczególności chodzi u o 

wychowanie dziecka aż do momentu osiągnięcia dojrzałości) na płaszczyźnie 

intelektualnej, psychologicznej oraz moralnej. Edukacja ma na celu wyuczenie 

przystosowania się do życia w społeczeństwie a także wykształcenie własnego 

osądu”188. 

 Z. Kwieciński przedstawia edukację jako „ogół wpływów na jednostki i grupy 

ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi, aby w najwyższym stopniu stałe się one 

świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz 

były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i własnego JA poprzez 

podejmowanie zadań ponadosobistych […] to prowadzenie drugiego człowieka ku 

wyższym poziomom rozwojowym i jego własna aktywność w osiąganiu pełnych i 

swoistych dlań możliwości. To ogół czynności i procesów sprzyjających rozwojowi 

 
183 Zob. T. Sobierajski, Edukacja dla rozwoju człowieka, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2012, nr 2, s. 
29.  
184 Zob. D.M. Rodgers, Children in social movements: rethinking agency, mobilization and rights, 
Routledge, Abington – New York 2020, s. 34. 
185 Zob. G. Krasowicz-Kupis, Edukacja a rozwój człowieka – wprowadzenie, „Psychologia Rozwojowa” 
2005, nr 1, s. 48.  
186 Zob. Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 250.  
187 Zob. Edukacja [w:] Słownik języka polskiego, PWN, źródło: 
www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/edukacja;3896542.html, data dostępu: 06.03.2020. 
188 Zob. Edukacja – definicja, źródło: www.wiedza24h.pl/pojecie/24/edukacja_definicja.html, data 
dostępu: 06.03.2020. 
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oraz stan ich efektów, czyli osiągnięty poziom kompetencji, tożsamości i 

podmiotowości”189. 

Podobnie edukację definiuje M. Malewski według, którego „edukacja może 

oznaczać ogół zabiegów kształcących i odpowiadających im czynności poznawczych 

zorientowanych na osiągnięcie instytucjonalnie przyjętych celów rozwojowych, 

formułowanych do jednostek, grup społecznych i całych społeczeństw”190. 

M. Muszyński natomiast zwraca uwagę, iż „wytyczona zbyt szeroko 

semantyczna granica dla pojęcia „edukacji” powoduje, że zjawisko to jest amorficzne, 

trudne do uchwycenia. Jest praktycznie wszystkim, bowiem może przybierać każdą 

postać. Jest to aktywność świadoma i nieświadoma, planowa i incydentalna, 

instytucjonalna, i jednostkowa, celowa i bezcelowa. Wszystko staje się edukacją. Jest 

ona zjawiskiem materialnym i niematerialnym, ale przede wszystkim 

wszechobecnym”191.  

 Normatywne wymiary każdej dyskusji na temat edukacji ujawniają jeszcze jedną 

cechę charakterystyczną pojęcia „edukacji”, którą jest fakt, że „edukacja” jest tym, co w 

literaturze filozoficznej znane jest jako koncepcja teologiczna; to znaczy koncepcja 

implikująca telos, czyli cel, dążenie, kres świadomego działania. Chodzi o to, że 

edukacja nie jest działaniem, które podejmujemy dla samej korzyści, ale zawsze 

dlatego, że chcemy coś osiągnąć. Istnieją całkiem różne poglądy na temat tego, do 

czego powinna służyć edukacja, nie tylko w zależności od tego, jak ludzie rozumieją, 

czym jest „edukacja”, ale także, a co ważniejsze, w zależności od wartości, jakie 

wyznają i poglądów na temat tego, co edukacja powinna osiągnąć. Patrząc z tego 

punktu widzenia, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki powinien być cel edukacji. 

Nie oznacza to jednak, że nie da się zapewnić większej jasności i precyzji w dyskusjach 

na temat celów edukacji192.  

 Pierwszym krokiem w kierunku takiego wyjaśnienia jest uznanie, że systemy 

edukacyjne pełnią szereg różnych funkcji. Jedną z głównych funkcji edukacji – 

szczególnie edukacji formalnej – jest kwalifikacja. Ma to związek z zapewnieniem 
 

189 Z. Kwieciński, Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu 
szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1, s. 89.  
190 Zob. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice, 
Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław 2010, s. 46. 
191 M. Muszyński, Edukacja i uczenie się – wokół pojęć, „Rocznik Andrologiczny” 2014, nr 21, s. 79. 
192 Zob. G. Biesta, Educational Philosophy, International Encyclopedia of the Social & Behavioral 
Sciences (Second Edition) 2015, s. 255 – 260.  
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dzieciom, młodzieży i dorosłym wiedzy, umiejętności i zrozumienia, a często także 

dyspozycji i form osądu, które pozwalają im „coś zrobić” – „działanie”, które może 

obejmować specyficzne (jak np. w przypadku kształcenia zawodowego) a także o wiele 

bardziej ogólne formy (takie jak rola edukacji w przygotowaniu dzieci i młodzieży do 

życia w bardzo złożonych społeczeństwach). Drugą ważną funkcją edukacji jest 

socjalizacja, co ma związek ze sposobami, w jakie poprzez edukację zostajemy 

wtajemniczeni w istniejące społeczności, praktyki i tradycje społeczne, kulturalne, 

polityczne, zawodowe lub religijne. W niektórych przypadkach aktywnie dąży się do 

socjalizacji – na przykład, gdy celem jest wpajanie wartości obywatelstwa 

demokratycznego lub sposobów działania i bycia konkretnym społecznościom 

zawodowym. Ale nawet, jeśli socjalizacja nie jest wyraźnym celem programów i 

praktyk edukacyjnych, edukacja nadal będzie miała „socjalny” efekt na tych, którzy 

biorą w niej udział – zjawisko dobrze udokumentowane w idei „ukrytego programu 

nauczania”. Edukacja ma nie tylko wpływ na kwalifikację i uspołecznienie, ale zawsze 

ma także wpływ na osobę ludzką. W tym przypadku edukacja pełni funkcję 

podmiotowości, tzn. stawania się podmiotem działania i odpowiedzialności, a nie bycia 

przedmiotem żądań i innych kierunków193.  

 Zdaniem B. Śliwerskiego funkcja socjalizacyjna edukacji „polega na 

uspołecznieniu jednostki ludzkiej, czynieniu jej zdolną do kontrolowania i 

sublimowania emocjonalności w społecznie akceptowany sposób, do stawania się 

członkiem społeczności ludzkiej, do rozwiązywania konfliktów środkami 

dyskursywnymi”194. 

 Rozróżnienie między kwalifikacją, socjalizacją i subiektywizacją jest nie tylko 

użyteczne w celu lepszego zrozumienia różnych sposobów funkcjonowania edukacji, 

ale daje także możliwość uznania je za trzy różne dziedziny celów edukacyjnych; to 

znaczy trzy dziedziny, które można – i w pewnym sensie należy – brać pod uwagę, w 

celu określenia, do czego powinna służyć edukacja.  

W procesie edukacyjnym istotne znaczenie ma także ukształtowanie 

odpowiednich relacji pomiędzy kadrą nauczającą a uczniami i studentami, aby 

 
193 Zob. R.M. Thomas, Education: Cultural and Religious Concepts, International Encyclopedia of the 
Social & Behavioral Sciences, 2001, s. 4197 – 4200.  
194 Zob. B. Śliwerski, Czy edukacja to to samo co oświata?, źródło: www.sliwerski-pedagog-
blogspot.com/2013/04/czy-edukacja-to-to-samo-co-oswiata.html, data dostępu: 05.03.2020. 
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kształtować klimat partnerstwa, służący optymalizacji procesów nauczania i 

wychowania195. 

 Z szeregu formułowanych definicji wynika, zatem, iż edukację traktować należy 

jako szereg procesów oraz działań zmierzających do wychowania osoby. Na te działania 

i procesy składa się socjalizacja, kształcenie, nauczanie, uczenie się. Stanowi ją 

nabywanie cech, jak również umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w 

społeczeństwie. Jest ona także stymulowaniem rozwoju osoby poprzez odnajdywanie 

jej własnych możliwości oraz własnej tożsamości196.  

 Niemal na całym świecie nierówność ekonomiczna rośnie w granicach państw 

i poza nimi. Wizja bardziej sprawiedliwego świata zawarta w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka jest atakowana przez postęp konserwatywnej ideologii wspieranej 

przez jadowity prawicowy populizm ogarniający cały świat. Ideologia neoliberalna 

wywarła głęboki wpływ na kształtowanie pracy socjalnej i usług społecznych. W tej 

sytuacji istotne znaczenie ma podnoszenie świadomości w różnych kontekstach – relacji 

kastowych, rasy i religii, płci i seksualności, niepełnosprawności i klasy społecznej. 

Narracje mają na celu wydobyć koncepcje i potencjalne zastosowania podnoszenia 

świadomości jako sposobu podejścia do podejścia do krytycznej praktyki197. 

 

  

1.3. Rozumienie prawa do edukacji jako prawa człowieka 

 

W celu zrozumienia istoty prawa do edukacji należy zwrócić uwagę na jego historię 

powstania i rozwoju. Istotne jest teoretyczne uświadomienie sobie społecznej ważności 

kształcenia, jako mechanizmu przekazywania doświadczenia i wiedzy z pokolenia na 

pokolenie oraz prawne utrwalenie jego zasad. Na równi z innymi prawami, prawo 

człowieka do edukacji występuje jako socjalno-historyczne zjawisko, istota, która 

pojawiała się stopniowo, zgodnie z rozwojem i doskonaleniem się samego prawa, jako 

szczególnego typu regulacji socjalnych. Termin „kształcenie” zaczął być szeroko 

 
195 Por. Pupil, teacher and student voice in educational institutions: values, opinions, beliefs and 
perspectives, red. J. Wearmouth, A. Goodwyn, Routledge, Abington – New York 2019. 
196 Por. E. Rogalska, Edukacja jako podstawowe pojęcie i kategoria pedagogiczna, źródło: 
www.publikacje.edu.pl/pdf/11874.pdf, data dostępu: 05.03.2020. 
197 Por. Consciousness-raising: critical pedagogy and practice for social change, red. N. Yu, Routledge. 
Boca Raton 2018. 
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stosowany w XVIII w. Filozofowie starożytności, średniowiecza, odrodzenia i 

wczesnego oświecenia woleli raczej mówić o „wychowaniu” i „nauce” dzieci i 

młodzieży. Dopiero od XVIII w. termin ten zaczęto stosować w odniesieniu do 

wszystkich poziomów nauczania – początkowego, średniego i wyższego, których 

celami priorytetowymi były etyczne wychowanie i rozwój określonych nawyków i 

wiedzy. Do czasów nowożytnych zasady prawa do edukacji rozwijały się przeważnie w 

ramach pedagogiki i nie były rozpatrywane jako osobne prawo człowieka. Były one 

tworzone na podstawie metodyki wychowania i nauczania, związane z określonymi 

priorytetami w sferze kształcenia. Zasady prawa do edukacji swój pierwszy oddźwięk 

legislacyjny otrzymały na przełomie XVIII/XIX w., a samo prawo do edukacji jako 

prawo do nauki pojawiło się w aktach konstytucyjnych i innych aktach 

ustawodawczych dopiero w pierwszej połowie XX w.198 

Co najmniej od przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku zagadnienie edukacji jest 

kluczowym elementem dyskursu instytucjonalnego w zakresie ochrony praw człowieka. 

Taka sytuacja wynika po części z rosnącego przekonania autorytetów prawniczych, że 

same mechanizmy prawne są niewystarczające, aby doprowadzić do zmian zachowań i 

typów postaw, niezbędnych do zapobiegania systemowym naruszeniom praw 

człowieka. W wielu krajach pokutuje, bowiem niemożliwa obecnie do zaakceptowania 

opinia, że dobro jednostki może zostać poświęcone dla wyższego dobra – dobra 

społeczeństwa. Przykładem może tu być szczegółowa analiza zachowań i postaw osób 

(bojowników) biorących udział w walkach wobec międzynarodowego prawa 

humanitarnego czy też praw człowieka, przeprowadzona przez Międzynarodowy 

Komitet Czerwonego Krzyża, w wyniku której stwierdzono, że wiedza i nawet 

wyrażona akceptacja norm nie zawsze przekładają się na praktykę. Postępowanie 

sprzeczne z zasadami prawa humanitarnego pozostaje również często bez związku z ich 

znajomością199. Taka sytuacja nie wynika ze złych chęci osób walczących lecz raczej 

jest wynikiem oddziaływania czynników środowiskowych i psycho-społecznych, na 

poszczególnych bojowników. Łamanie praw człowieka i norm prawa humanitarnego 

ma związek również z wpływem czynników zewnętrznych, takich jak alkohol i 

narkotyki. Dotyczy to również zakazu stosowania tortur przez funkcjonariuszy 

 
198 Zob. S. Umański, Prawo do nauki…, s. 439.  
199 Zob. D. Munoz-Rojas, J.-J. Fresard, The roots of behaviour in war: Understanding and Preventing 
IHL violations, “International Review of the Red Cross” 2004, nr 86, s. 196.  
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państwowych. Zakaz ten pomimo ciągłych reform prawa w tym zakresie i 

monitorowania jego przestrzegania nie zawsze jest dotrzymywany. Zwierzchnicy i 

decydenci organów siłowych poszczególnych państw, jak również liczne organizacje 

międzynarodowe, starają się prowadzić edukację w tym zakresie200. Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) stoi na stanowisku, że biorąc pod 

uwagę ważną rolę jaką funkcjonariusze organów ścigania odgrywają w zapewnieniu 

ochrony praw człowieka, powinny one być kluczowym elementem ich rozwoju 

zawodowego. Edukacja osób stykających się bezpośrednio z problemem przestrzegania 

praw człowieka wpływa na zastosowanie nabytych umiejętności, wiedzy i postaw 

dotyczących tych praw, w codziennej pracy funkcjonariuszy organów siłowych. 

Podkreślić należy, że pomimo wielu pozytywnych aspektów, nawet publikacje OBWE 

są często zbyt ogólne i nie odnoszą się do rzeczywistych problemów dotyczących 

przestrzegania praw człowieka. Niewątpliwie bowiem są działaniami pożądanymi, 

jednakże w praktyce najpotrzebniejsze działania edukacyjne powinny być profilowane i 

adresowane do poszczególnych instytucji przy maksymalnym dopasowaniu szkolenia 

do możliwych zagrożeń201. 

Istotnym elementem systemu ochrony praw człowieka są prawa społeczne. 

Korelatem społecznych praw człowieka są zróżnicowane obowiązki państw – 

sygnatariuszy. Mają one często charakter programowy, wytyczający kierunki polityki 

państwa w danej dziedzinie. Odnosząc się do dalekiego podobieństwa, jakie stanowi 

podział zobowiązań cywilnoprawnych na zobowiązania rezultatu i starannego działania, 

prawa społeczne sytuowałyby się zdecydowanie bliżej tej drugiej kategorii. Wynikają z 

nich bowiem zobowiązania do stałego podejmowania działań w wyznaczonych 

kierunkach poprawy jakości życia osoby w społeczeństwie202. 

Z obowiązków nakładanych na państwa, tak jak zostały one zapisane w Kartach 

Rady Europy, nie wynikają roszczenia indywidualne o takie lub inne świadczenie. Brak 

 
200 Zob. M. Brzoska, Development Donors and the Concept of Security Sector Reform, “Ocasional Paper” 
2003, nr 4, s. 28. 
201 Zob. R. Kubik, Edukacja w zakresie ochrony praw człowieka i jej wpływ na przestrzeganie praw 
człowieka przez funkcjonariuszy resortów siłowych na świecie, [w:] Uniwersalny system ochrony praw 
człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2015, s. 174.  
202 Zob. J. Wratny, Prawa społeczne w Europejskiej Karcie Społecznej a uwarunkowania gospodarcze, 
[w:] Europejska Karta Społeczna: Wyzwania i możliwości.25. rocznica przystąpienia Polski do Rady 
Europy, red. L. Nowacki, A. Sałek, M. Wujczyk, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, 
s. 41. 
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roszczeniowości w znaczeniu cywilnoprawnym praw społecznych nie jest jednak 

równoznaczny z nieposiadaniem przez te prawa cechy normatywności. Na płaszczyźnie 

prawnomiędzynarodowej ich charakter zobowiązujący sprowadza się do podlegania 

procedurom kontrolnym Rady Europy pod względem prawidłowości wdrażania 

do wewnętrznych porządków prawnych państw oraz pod względem praktyki stosowania 

przepisów krajowych. W razie jednak ich naruszania przez państwo nie znajdują  

zastosowania środki przymusu, jakimi dysponują międzynarodowe trybunały w 

przypadku nierespektowania praw człowieka o charakterze obywatelskim i 

politycznym. Z tego powodu prawa społeczne określane są niekiedy jako prawa 

ułomne, co jednak niewłaściwie oddaje ich istotę. Stanowią one bowiem istotne, 

chociaż nie wyłączne, źródło ustawodawstwa socjalnego w krajach naszego kręgu 

kulturowego. W razie implementacji pełnią one rolę wytycznej kierunkowej legislacji i 

wskazówki wykładni prawa. Dostarczają argumentów w postępowaniach, gdyby 

odnieść się do Polski,  przed Trybunałem Konstytucyjnym i w wystąpieniach Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Są wreszcie, przynajmniej częściowo, przetwarzane na prawa 

roszczeniowe obywateli203. 

Prawo do edukacji zostało uznane za prawo człowieka w wielu konwencjach 

międzynarodowych, w tym Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, 

Społecznych i Kulturalnych, który w art. 13 uznaje prawo do bezpłatnej, obowiązkowej 

edukacji podstawowej dla wszystkich, obowiązek rozwijania edukacji średniej 

dostępnej dla wszystkich, w szczególności poprzez stopniowe wprowadzanie 

bezpłatnego szkolnictwa średniego, a także zobowiązanie do zapewnienia równego 

dostępu do szkolnictwa wyższego, najlepiej poprzez stopniowe wprowadzanie 

bezpłatnego szkolnictwa wyższego204.  

Prawo do edukacji obejmuje również obowiązek zapewnienia podstawowej 

edukacji osobom, które nie ukończyły szkoły podstawowej na poziomie szkoły i 

uczelni205. Oprócz tych przepisów dotyczących dostępu do edukacji, prawo do edukacji 

obejmuje obowiązki uczniów dotyczące unikania dyskryminacji na wszystkich 
 

203 Ibidem, s. 42. 
204 Zob. K.D. Beiter, The protection of the right to education by international law : including a systematic 
analysis of Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Martinus 
Nijhoff, Leiden – Boston 2006, s. 24; G. de Beco, S. Quinlivan, The Right to Inclusive Education in 
International Human Rights Law, Cambridge University Press, Cambridge 2019, s. 32.  
205 Zob. P. Górski, Edukacja, idea Uniwersytetu, ewaluacja, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2014, nr 1-2, 
s. 43- 44.  
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poziomach systemu edukacji, ustanawiania minimalnych standardów i poprawy jakości 

edukacji206.  

 Edukacja składa się z formalnych instrukcji instytucjonalnych. Ogólnie rzecz 

biorąc, międzynarodowe instrumenty używają tego termin, a prawo do edukacji 

chronione międzynarodowymi instrumentami praw człowieka odnosi się przede 

wszystkim do edukacji w wąskim znaczeniu. Konwencja UNESCO z 1960 r. w sprawie 

zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty definiuje edukację w art. 1 ust. 2 jako: 

„wszystkie rodzaje i poziomy edukacji, w tym: dostęp do edukacji, standard i jakość 

edukacji oraz warunki, na jakich jest ona udzielana”207. 

Ogólnie rzecz biorąc edukacja jako prawo człowieka oznacza, że:  

- prawo do edukacji jest prawnie zagwarantowane dla wszystkich bez jakiejkolwiek 

dyskryminacji;  

- państwa mają obowiązek chronić, szanować i realizować prawo do edukacji;  

- istnieją sposoby na pociągnięcie państw do odpowiedzialności za naruszenia lub 

pozbawienie prawa do edukacji208.  

 

Edukacja we wszystkich jej formach ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

godności ludzkiej wszystkim osobom209. Cele edukacji określone w międzynarodowym 

prawie dotyczącym praw człowieka są zatem ukierunkowane na realizację praw i 

godności jednostki. Należą do nich między innymi zapewnienie godności ludzkiej oraz 

pełny i całościowy rozwój ludzkiej osobowości; wspieranie rozwoju fizycznego i 

poznawczego; umożliwianie zdobywania wiedzy, umiejętności i talentów; 

przyczynianie się do realizacji pełnego potencjału jednostki; zwiększenie poczucia 

własnej wartości i zwiększenie zaufania; zachęcanie do poszanowania praw człowieka; 

kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności do innych osób; umożliwienie 

socjalizacji i znaczących interakcji z innymi; umożliwienie osobie kształtowania 

otaczającego świata umożliwia jej udział w życiu społeczności; przyczynianie się do 

 
206 Zob. M. Kopczewski, L. Pawelec, Edukacja równościowa – edukacja wolna od dyskryminacji, 
„Przegląd Naukowo – Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2012, nr 3, s. 123 – 132.  
207 Dz.U. 1964 nr 40 poz. 268. 
208 Zob. Understanding education as a right, źródło: www..right-to-education.org/page/understanding-
education-right, data dostępu: 06.03.2020. 
209 Por. R. Rybowski, Prawo do edukacji. Przykłady szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii, Chile, 
„Horyzonty Wychowania” 2013, nr 21, s. 15 -18.  
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pełnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie; oraz wzmacnianie i 

umożliwianie większego korzystania z praw człowieka210. 

Prawo do edukacji sytuowane jest w kategoriach praw socjalnych. Nawiązuje to do 

klasyfikacji, wyróżniającej prawa tradycyjne (klasyczne), służące ochronie sfery 

wolności jednostki oraz chroniące ją przed ingerencjami ze strony państwa, a także 

prawa socjalne, regulowane inaczej niż prawa tradycyjne, np. poprzez wprowadzenie 

zasady państwa socjalnego. Ich ujęcie w konstytucji wiązało się jednak z osłabieniem 

efektywności praw tradycyjnych i nie było jasne, w jakiej formie powinny być one 

gwarantowane, gdyby nie było rozwinięcia w ustawach zwykłych211. W orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie pojawiały się prawa i wolności jako wzorce 

kontroli prawa. Nie określano jednak wyraźnie, jaka jest konstytucyjna wizja praw i 

wolności jednostki w sprawach socjalnych, a odczytywanie konstytucji następowało tu 

ad casum212. 

Określenie normatywnego ujęcia prawa do edukacji jest niezwykle istotne w 

kontekście środków ochrony, jakie przysługują jednostce213. Zarówno w aktach 

prawotwórczych, jak i w orzecznictwie trybunałów oraz sądownictwa odnajdujemy 

różnicowane podejście do regulacji tego prawa. Występuje ono w postaci norm 

kompetencyjnych lub podmiotowych, może być obowiązkiem lub swoistą wolnością214.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdefiniował edukację w wąskim znaczeniu 

jako „nauczanie lub instrukcję w szczególności do przekazywania wiedzy i rozwoju 

intelektualnego” i w szerszym znaczeniu jako „cały proces, w ramach którego w 

każdym społeczeństwie dorośli stają starają się przekazywać młodym przekonania, 

kulturę i inne wartości”215. 

 
210 Zob. Right to Education Handbook, UNESCO, źródło: 
www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366556, data dostępu: 06.03.2020. 
211 Zob. J. Jaskiernia, Wprowadzenie o systemu ochrony wolności i praw jednostki, [w:]Problemy ochrony 
wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 16. 
212 Zob. J. Oniszczuk, Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji 
RP, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2006, s. 235. 
213 Zob. E. Garscia, Prawo do informacji i do edukacji, „Aura” 2000, nr 7, s. 3.  
214 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji w świetle uniwersalnych i regionalnych systemów ochrony praw 
człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe 
rozwiązania, red. J. Jaskiernia, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 312. 
215 Zob. K.D. Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law, Martinus Nijhoff, 
Haga 2005, s. 19.  
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Dla zrozumienia prawa do edukacji w układzie transgranicznym, realizowanego na 

terenie Unii Europejskiej, istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W świetle tego orzecznictwa państwa członkowskie 

UE muszą uzasadnić sytuacje, gdy żądają opłat z tytułu studiowania na ich terytorium 

przez obcokrajowców z państw członkowskich UE. Nie mogą tu mieć miejsca praktyki 

dyskryminacyjne216.  

Rządy mogą regulować sposób zapewniania edukacji. Na przykład mogą uchwalać 

prawo, które będzie zawierać zobowiązanie do edukacji lub nakładać na szkoły wymogi 

dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa217.  

Prawo do edukacji niejednokrotnie bywa ujmowane w ramach kategorii „prawo do 

nauki”. Definiowane jest wówczas jako „prawo każdego człowieka do zdobywania oraz 

poszerzania wiedzy i umiejętności – w sposób zorganizowany i ciągły, na różnych 

etapach kształcenia, w ramach publicznego systemu oświaty i poza nim – a także do 

oficjalnego uznania przez władze publiczne zdobytych w ten sposób kwalifikacji”218. 

Fundamentalne znaczenie tego prawa we współczesnym świecie jest oczywiste zarówno 

z punktu widzenia jednostki, jak i dla rozwoju społeczeństwa. Urzeczywistnienie prawa 

do nauki nie tylko bowiem wspomaga pełny rozwój osobowości człowieka, ale też 

umożliwia bądź ułatwia korzystanie z innych  praw, do których dostęp warunkowany 

jest  zdobyciem wykształcenia w danym kierunku lub na określonym poziomie. Chodzi 

tu zwłaszcza o wolność wyboru zawodu i prawo dostępu do służby publicznej. Lepsze 

wykształcenie przekłada się bowiem na większe szanse człowieka, na godne życie oraz 

sprzyja głębszemu rozumieniu spraw publicznych219. 

W polskim systemie prawnym omawiane prawo ujęte zostało jako prawo do nauki, 

bowiem tak stanowi art. 70 ust. 1 Konstytucji RP220. Natomiast zgodnie z ust. 4 tego 

artykułu „władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do 

 
216 Zob. S. Jørgensen,  The right to cross-border education in the European Union, „Common Market 
Law Review” 2009, vol. 46, nr 5, s. 1574. 
217 Zob. J.M. Kauffman, Badges and Incidents: a transdisciplinary History of the Right to Education in 
America, Cambridge University Press, Cambridge 2020, s. 59.  
218 W. Brzozowski, Prawo do nauki, [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, 
wyd. 3, Warszawa 2021, s. 317 
219 Ibidem. 
220 Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm. 
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wykształcenia”221. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „prawo do nauki 

należy do podstawowych praw jednostki we współczesnym społeczeństwie. 

Prawo to musi być postrzegane zarówno w kategoriach dobra i wartości indywidualnej, 

jak i ważnego, podstawowego dobra społecznego. Urzeczywistnienie prawa do nauki 

jest nie tyle jakimś szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ale stanowi 

nieodzowny warunek rozwoju społeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa 

jednostki w życiu społecznym”222. Przepis art. 70 ust. 1 zawiera prawo podmiotowe 

jednostki i oznacza możliwość zdobywania wiedzy na obszarze Polski zarówno przez 

obywateli RP, jak i cudzoziemców223. Przepisy art. 70, ust 1–5 należy interpretować w 

powiązaniu z art. 32 Konstytucji RP (realizacja ogólnej zasady równości), art. 33 

(zapewnienie dostępu do nauki niezależnie od płci), art. 48 i 53 (prawo do wychowania 

i nauczania zgodnego z przekonaniami) oraz art. 73 (wolność nauczania i badań 

naukowych)224. 

W wielu opracowaniach prawo do edukacji łączone jest także z edukacją w 

kontekście praw człowieka225. Edukacja tego typu, to nic innego jak wiedza o tych 

prawach i instytucjach działających na rzecz ich ochrony226 oraz świadomości 

występowania ich nadużyć227. To także skupienie na samym procesie jak i warunkach 

edukacji228.  

Reasumując, edukacja jest bardzo ważną rzeczą w życiu człowieka, ma sens, 

wpływa na umysł, zmienia charakter229. Prawo do edukacji jest prawem nieodłącznym. 

Jest to prawo, które dotyczy prawa do wiedzy i prawa do zmiany życia i stylu życia. 
 

221 Zob. H. Zięba-Załucka, Prawo do nauki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 
encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Walters Kluwer, Warszawa 2009, s. 
390–391 
222 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r., sygn.. akt. SK 18/99. 
223 Zob. M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 70 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 235–236. 
224 Zob. W. Borysiak, Komentarz do art. 70 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP, Komentarz. Art. 
1–86, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1584.  
225 Zob. M. Eckmann, Exploring the relevance of Holocaust Education for human rights Education, 
“Prospects” 2010, nr 40, s. 7 – 16. 
226 Por. M. Drinkwater, F. Rizvi, K. Edge, Transnational Perspectives on Democracy, Citizenship, 
Human Rights and Peace Education, Bloomsbury Academic, London 2019, s. 39.  
227 Por. S. Fredman, M. Campbell, H. Taylor, Human Rights and Equality in Education: Comparative 
Perspectives on the Right to Education for Minorities and Disadvantaged Groups, Policy Press, Bristol 
2019.  
228 Zob. M. Milewska, Prawa człowieka w nauczaniu historii, [w:] Uniwersalne standardy ochrony praw 
człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych, red. J. Jaskiernia, K. 
Spryszak, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 77. 
229 Zob. T. Reagan, Linguistic legitimacy and social justice, Springer International Publishing, Cham 
2019, s. 44. 
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Jest istotnym elementem kategorii praw społeczno-ekonomicznych230. Różne aspekty 

prawa do edukacji to kształcenie podstawowe, średnie, zawodowe i wyższe. Każe 

dziecko ma prawo do nauki w szkole podstawowej. Każdy ma prawo do edukacji. 

Edukacja jest bezpłatna, przynajmniej na etapie podstawowym i 

ponadpodstawowym231. Edukacja podstawowa jest obowiązkowa. Edukacja techniczna 

i zawodowa powinna być ogólnie dostępna, a szkolnictwo wyższe powinno być 

jednakowo dostępne dla wszystkich na podstawie osiągnięć. Edukacja jest bezpłatna dla 

rozwoju ludzkiej osobowości232.  

  

1.4. Ograniczenia w dostępie do edukacji  

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa nie tylko prawo dostępu do 

edukacji, ale także jej jakość: Edukacja powinna być ukierunkowana na pełny rozwój 

osobowości ludzkiej oraz na wzmocnienie poszanowania praw człowieka i 

podstawowych wolności. Promuje zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między grupami 

rasowymi lub religijnymi.  

 Prawo do edukacji jest zatem uniwersalne i nie dopuszcza żadnej formy 

wykluczenia lub dyskryminacji, Jednak wszystkie kraje stoją przed wyzwaniami 

gwarantującymi wszystkim równe szanse w dostępie do edukacji.  

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka i niezbędnym do wykonywania 

wszystkich innych praw. Promuje wolności jednostki i wzmocnienie ich pozycji oraz 

przynosi ważne korzyści rozwojowe.  

Niedyskryminacja i równość to kluczowe prawa człowieka, które mają 

zastosowanie do prawa do edukacji. Państwa mają obowiązek wdrożenia tych zasad na 

poziomie krajowym. Przepisy krajowe mogą zakazać dyskryminacji i stworzyć 

środowisko umożliwiające większą równość. Ponadto często konieczne są działania 

 
230 Por. The future of economic and social rights, red. K.G. Young, Cambridge University Press, 
Cambridge 2019. 
231 Zob. W. Walkowska, Edukacja dzieci i młodzieży, „Polityka Społeczna” 2004, nr 9, s. 13 – 18.  
232 Por. The Routledge international handbook of young children's rights, red. J. Murray, B. Blue 
Swadener, Routledge, New York 2019. 



 43 

potwierdzające i środki promocyjne w celu wyeliminowania istniejących nierówności i 

różnic w edukacji233.  

Podczas gdy ogromna większość krajów ratyfikowała traktaty międzynarodowe 

uznające pełne prawo do edukacji, wciąż odmawia się tego prawa milionom na całym 

świecie z powodu braku zasobów, możliwości i woli politycznej234. Nadal istnieją kraje, 

które nie włączyły prawa do edukacji do swojej konstytucji krajowej235 lub nie 

zapewniły ram prawnych i administracyjnych w celu zapewnienia, że prawo do 

edukacji jest realizowane w praktyce236. Większość dzieci i dorosłych, którzy nie w 

pełni korzystają z prawa do edukacji, należy do najbardziej potrzebujących i 

zmarginalizowanych grup społecznych, które często pozostają w tyle w polityce 

krajowej237.  

Na wiele ograniczeń w dostępie do edukacji napotykają dzieci żyjące w ubóstwie. 

Niektóre są oczywiste – jak brak szkoły, do której można chodzić – podczas gdy inne są 

bardziej subtelne, na przykład nauczyciel w szkole nie przeszedł przeszkolenia 

potrzebnego do skutecznego uczenia się dzieci.  

W wielu krajach rozwijających się dostęp dzieci do edukacji może być ograniczony 

przez wiele czynników. Bariery językowe, role płciowe i uzależnienie od pracy dzieci 

mogą opóźnić postęp w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji238. Najbardziej podatne 

na zagrożenia dzieci ze społeczności w niekorzystnej sytuacji239.  

Kraje rozwijające się nie mogą polegać wyłącznie na własnych środkach 

finansowych na edukację – istnieje również potrzeba większej pomocy zagranicznej.  

Według Globalnego Partnerstwa dla Edukacji (GPE) tylko 20 % pomocy na 

edukację trafia do krajów o niskich dochodach. Należy przy tym zaznaczyć, iż w 
 

233 Zob. Marginalised Groups, źródło: www.right-to-education.org/marginalised-groups, data dostępu: 
06.03.2020. 
234 Zob. R. Lindahl, The Right to Education in a Globalized World, “Journal of Studies in International 
Education” 2006, Vol. 10, s. 5 – 26.  
235 Zob. S.R, Scott, A Common Law Constitutionalism for the Right to Education, “Georgia Law Review” 
2014, Vol. 48, s. 949-1225. 
236 Por. S. van den Bogaert, Segregation of Roma children in education: addressing structural 
discrimination through the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the 
Racial Equality Directive 2000/43/EC, Brill Nijhoff, Leiden; Boston 2019.  
237 Zob. M. Pino-Yancovic, Parents’ defense of their children’s right to education: Resistance 
experiences against public school closings in Chile, “Education, Citizenship and Social Justice” 2015, 
Vol. 10, s. 254 – 265. 
238 Zob. A. Guilherme, Do we have a right to education or a duty to educate ourselves? An enquiry based 
on Fichte’s views on education, “Power and Education” 2016, Vol. 8, s. 3-18.  
239 Por. A.C. Onuora-Oguno, Development and the Right to Education in Africa, Springer International 
Publishing, Cham 2019. 
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krajach rozwijających się średni dzienny koszt zapewnienia dziecku 13 lat edukacji 

wynosi 1,25 USD240. 

Gdyby każdy kraj rozwijający się zainwestował zaledwie 15 centów więcej na 

dziecko, mógłby to wszystko zmienić. Obecnie do roku 2030 brakuje 939 miliardów 

dolarów na zapewnienie wysokiej jakości edukacji wszystkim dzieciom. GPE zachęca 

kraje rozwijające się do przeznaczenia 20% krajowego budżetu na edukację i 

przeznaczania 45 % tej kwoty na edukację podstawową241.  

 Na całym świecie uświadomiono sobie także potrzebę ochrony prawa dzieci 

migrantów do edukacji i usunięcia barier w dostępie242. W agendzie działań na rzecz 

dzieci, migracji i wysiedleń w 2016 r. UNICEF wezwała rządy do ochrony praw dzieci i 

„utrzymywania nauki wszystkich dzieci uchodźców i migrantów”243. Dlatego na całym 

świecie uznaje się, że pomyślna integracja migrantów na rynkach pracy rozpoczyna się 

od zapewnienia dostępu do wysokiej jakości możliwości edukacyjnych. Należy 

zauważyć, że wysokiej jakości edukacja, to nie tylko problem dzieci migrujących, ale 

także mieszkańców. Inicjatywy mające na celu usunięcie tej bariery powinny być 

skierowane również do lokalnych dzieci. Należy jednak zauważyć, że wysiłki na rzecz 

realizacji prawa do edukacji dzieci migrantów nie mogą jednak przyjąć ogólnego 

podejścia. Muszą być kontekstualizowane w określonych krajach lub regionach244.  

 Edukacja jest prawem człowieka i powinna być zagwarantowana i chroniona dla 

wszystkich ludzi przez cały czas. Jednak warto zaznaczyć, iż w sytuacjach kryzysowych 

państwa często napotykają na trudności w zagwarantowaniu i ochronie praw człowieka, 

w szczególności praw członków już zmarginalizowanych grup, takich jak osoby 

niepełnosprawne. Ma to być spowodowane utratą władzy i wynikającym z tego 

bezprawiem, zniszczeniem infrastruktury lub przekierowaniem zasobów. W każdym 

razie sytuacje kryzysowe prowadzą do zwiększonego prawdopodobieństwa naruszenia 

prawa do edukacji. Dlatego ważne jest, aby prawo międzynarodowe i społeczność 

 
240 Zob. P. Rueckert, 10 Barriers to Education That Children Living in Poverty Face, źródło: 
www.globalcitizen.org/en/content/10-barriers-to-education-around-the-world, data dostępu: 06.03.2020. 
241 Tamże.  
242 Por. K. Wilems. J. Vernimmen, L. De Haene, E. Neumann, G. Pataki, The Fundamental Human Right 
to Education for Refugees: Some Legal Remarks, “European Educational Research Journal” 2018, Vol. 
17, s. 219 – 232.  
243 Zob. Uprooted the Growing Crisis for Refugee and Migrant Childre, UNICEF, September 2016, 
źródło: www.unicef.org, data dostępu: 06.03.2020. 
244 Por. Barriers to Access to Education for migrant children, źródło: www.g20-
insights.org/policy_briefs/barriers-to-access-to-education, data dostępu: 06.03.2020. 
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międzynarodowa działały w celu minimalizacji i poprawy szkodliwych skutków 

sytuacji nadzwyczajnych.  

W sytuacjach kryzysowych prawo dotyczące praw człowieka ma zastosowanie we 

wszystkich kontekstach; ludzie nie tracą swoich praw człowieka z powodu konfliktu, 

głodu lub klęsk żywiołowych. Jednak w zależności od charakteru sytuacji 

nadzwyczajnej obowiązują również różne systemy prawa międzynarodowego. W 

odniesieniu do prawa do edukacji są to: międzynarodowe prawo dotyczące praw 

człowieka (MPPGSiK, Konwencja Praw Dziecka245, traktaty), międzynarodowe prawo 

humanitarne (konwencje genewskie i jej protokoły dodatkowe) (lub prawo konfliktu 

zbrojnego), międzynarodowe prawo dotyczące uchodźców (Konwencja dot. statusu 

uchodźców).  

Prawo do nauki musi być rozumiane szeroko, ale nie oznacza ono, że każdy, 

niezależnie od swoich umiejętności, wiedzy i talentu, ma zagwarantowany dostęp do 

każdego szczebla wykształcenia i do wszystkich typów szkół. Wskazuje na takie 

podejście orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego246. TK wskazał, że 

gwarantowana jest równość szans, a nie powszechny dostęp do efektów 

wykształcenia247. Nie narusza więc prawa do nauki przepis umożliwiający wykluczenie 

danej osoby z możliwości odbywania aplikacji adwokackiej przez uznanie jej za 

nieprzydatną do wykonywania zawodu248. Kształcenie w ramach aplikacji prawniczych 

przygotowuje bowiem do wykonywania zawodu zaufania publicznego i odbywa się pod 

nadzorem samorządu zawodowego, to zaś w istotny sposób modyfikuje  kontekst, w 

jakim realizowane jest prawo do nauki249. 

Ograniczenia prawa do nauki występują także w orzecznictwie trybunałów i innych 

instytucji międzynarodowych. Np. Europejska Komisja Praw Człowieka wskazała, że 

prawo do nauki nie jest równoznaczne z prawem do uzyskania dyplomu, nie jest więc 

naruszone np. przez relegowanie ucznia ze szkoły ze względu na złe sprawowanie250. 

   
 

245 Por. International Handbook on Child Rights and School Psychology, red. K.B. Nastasi, S.N. Hart, 
S.C. Naser, Springer International Publishing, Cham 2020. 
246 Zob. W. Brzozowski, Prawo do nauki, jw., s. 319; J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz 
orzecznictwo konstytucyjne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 56. 
247 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 stycznia 2007 r., U 5/06. 
248 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 2016 r., SK 11/14. 
249 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2020 r., SK 24/19. 
250 Postanowienie Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 4 października 1989 r. w sprawie Whitman 
przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga 13477/87. 
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1.5. Wyzwania edukacyjne  

 

O znaczeniu edukacji i jej wieloaspektowym charakterze świadczy fakt, że państwa 

zobowiązują się do niej na wiele sposobów i do różnych celów. Oprócz prawnego 

zobowiązania państw do prawa do edukacji, państwa zobowiązały się również 

politycznie do integracji jako integralnej części osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 

poprzez nowo przyjętą Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030251.  

Zrównoważony rozwój ma na celu „wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego 

formach i wymiarach, zwalczanie nierówności w obrębie krajów i między nimi, 

zachowanie naszej planety, zapewnienie trwałego sprzyjającego wyłączeniu 

społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wspieranie włączenia 

społecznego”252.  

Podstawą zrównoważonego rozwoju jest także wysokiej jakości edukacja, 

ponieważ:  

a) może ułatwić wyciąganie ludzi z ubóstwa i zapobiegać utrwalaniu się 

ubóstwa z pokolenia na pokolenie;  

b) może wzmocnić grupy marginalizowane;  

c) może umożliwić realizację innych praw człowieka;  

d) może zmniejszyć nierówności ekonomiczne i społeczne;  

e) może napędzać trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 

społecznemu;  

f) może ułatwić pokój, tolerancję i poszanowanie praw człowieka. 

 

Warto też zaznaczyć, iż nie można w pełni zrealizować prawa do edukacji bez 

zrównoważonego rozwoju, ponieważ ubóstwo a także niesprawiedliwość, 

niepotrzebność i pogwałcenie praw człowieka jest jedną z największych barier w 

dostępie do edukacji. Przyczynia się tym samym do narastania nierówności wśród 

młodych253. 

 
251 Zob. The Sustainable Development Agenda, źródło: 
www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda, data dostępu: 06.03.2020. 
252 Tamże, pkt. 13.  
253 Por. Youth and politics in times of increasing inequalities, red. M. Guini, M. Grasso, Palgrave 
Macmillan, Cham 2021. 
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Na wyzwania edukacyjne od pewnego czasu zwraca uwagę UNESCO. W 1996 r. 

organizacja przedstawiła siedem głównych napięć, z jakimi boryka się świat i mających 

wpływ na edukację w XXI wieku: 

1. Napięcie między globalnym a lokalnym;  

2. Napięcie między uniwersalnym a indywidualnym;  

3. Napięcie między tradycją a nowoczesnością;  

4. Napięcie między duchowym a materialnym;  

5. Napięcie między długofalowymi i krótkoterminowymi rozważaniami;  

6. Napięcie między rywalizacją a równością szans;  

7. Napięcie między nadzwyczajną ekspansją wiedzy a zdolnościami z ludźmi aby 

je przyswoić jako strategię, która może pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom254. 

Jako strategię, która mogłaby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, UNESCO 

wskazało „cztery filary” uczenia się:  

1. Nauka wspólnego życia: w szczególności oznacza to, że edukacja powinna 

wzmacniać w uczniach umiejętności i zdolności niezbędne do zaakceptowania 

współzależności z innymi ludźmi; zarządzać konfliktem; pracować i planować z 

innymi dla wspólnych celów i wspólnej przyszłości; szanować pluralizm i 

różnorodność (na przykład pod względem płci, pochodzenia etnicznego, religii i 

kultury); i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności.  

2. Nauka wiedzy: oznacza to, że edukacja powinna pomagać uczniom w 

zdobywaniu narzędzi wiedzy: podstawowych narzędzi uczenia się komunikacji 

i wypowiedzi ustnej, umiejętności czytania, pisania, liczenia i rozwiązywania 

problemów; zdobyć zarówno szeroką wiedzę ogólną, jak i pogłębioną 

znajomość kilku dziedzin; zrozumieć prawa i obowiązki; a co najważniejsze, 

aby nauczyć się uczyć.  

3. Nauka radzenia sobie: edukacja powinna pomagać uczniom w nabywaniu 

umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych i psychologicznych, 

które umożliwiają im podejmowanie świadomych decyzji w różnych sytuacjach 

życiowych, funkcjonowanie w relacjach społecznych i zawodowych, 

uczestnictwo w lokalnych i globalnych rynkach, wykorzystanie narzędzi 

 
254 Zob. Learning The Treasure Within, UNESCO, Paris, 1996, źródło: www.see-
educoop.net/education_in/pdf/15_62.pdf, data dostępu: 16.11.2021. 
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technologicznych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz poprawy 

jakości życia własnego i innych.  

4. Nauka bycia: edukacja powinna przyczyniać się do rozwoju osobowości i 

umożliwiania ludziom działania z większą autonomią, oceną, krytycznym 

myśleniem i osobistą odpowiedzialnością. Powinna mieć na celu rozwijanie 

wszystkich aspektów potencjału: obejmują one pamięć, rozumowanie, zmysł 

estetyczny, wartości duchowe, zdolności fizyczne i umiejętności 

komunikacyjne, zdrowy tryb życia oraz radość ze sportu i rekreacji; docenianie 

własnej kultury; posiadanie kodeksu etycznego i moralnego; umiejętność 

wypowiadania się i obrony; odporność255. 

 

Ponieważ świat zmienia się coraz szybciej, zdobywanie nowych umiejętności i 

kompetencji staje się bardzo ważne, ponieważ pozwalają one nam lepiej reagować na 

nowe wyzwania. Istnieją dwa kluczowe pojęcia, które są włączane do europejskiej 

polityki edukacyjnej: „uczenie się przez całe życie”256 i „społeczeństwo uczące się”. 

Ideą jest społeczność, w której ludzie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji 

przez całe życie. Z jednej strony formalne systemy edukacji powinny stać się bardziej 

otwarte i elastyczne, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Z drugiej strony, edukacja 

nieformalna, dzięki szerokiej gamie metodologii i elastycznym podejściom, może 

szybciej i łatwiej dostosować się do stale zmieniających się potrzeb społeczeństw i 

poszczególnych uczniów257.  

Jednak kształcenie pozaformalne rzadko uznawane jest na tym samym poziomie, co 

kształcenie formalne, czy to pod względem administracyjnym, czy też w percepcji 

ludzi258. Dwa kluczowe wyzwania edukacji pozaformalnej to zapewnienie jakości i 

walidacja kompetencji. Uznawanie i walidacja uczenia się pozaformalnego stało się 

również problemem w europejskich inicjatywach politycznych259. Obecnie coraz 

częściej dostrzega się nie tylko rolę edukacji formalnej, ale także możliwości, jakie daje 
 

255 Tamże.  
256 Zob. G. Klimowicz, Program Uczenie się przez całe życie (LLL-Lifelong learning Programme) – 
nowa inicjatywa Wspólnoty Europejskiej wspierająca edukację i naukę, „e-mentor” 2007, nr 1, s. 39 – 43. 
257 Zob. The complementary roles of formal and non-formal education, źródło: www.coe.int, data 
dostępu: 16.11.2021. 
258 Por. A. Marcinkiewicz, Pozaformalne i nieformalne aspekty edukacji akademickiej, „Ogrody Nauk i 
Sztuk” 2013, nr 3. 
259 Por. Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, źródło: 
www.europa.eu/europass/pl/node/448, data dostępu: 16.11.2021. 
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edukacja pozaformalne, czyli programy poza formalnym systemem edukacji260. Takimi 

programami często zarządzają organizacje pozarządowe, w tym organizacje 

młodzieżowe.  

Rola organizacji pozarządowych jest kluczowa w promowaniu prawa do edukacji i 

innych praw z nim związanych. Wśród nich niezastąpione funkcje, zwłaszcza na 

poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, pełnią związki zawodowe, związki uczniów, 

nauczycieli i stowarzyszenia rodziców. 

Na poziomie europejskim organizacje młodzieżowe znalazły sposoby na wyrażenie 

swojego głosu w kwestiach edukacyjnych. Podobnie jak organizacje studenckie, takie 

jak Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Europejska Unia Studentów (ESU) i 

Biuro Organizacyjne Europejskich Szkolnych Związków Studentów (OBESSU), które 

jest europejską platformą krajowych organizacji uczniowskich i związków zawodowych 

działających w ogólnokształcącym szkolnictwie średnim i średnim zawodowym. 

Organizacje te działają na rzecz ułatwienia wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy 

między organizacjami studenckimi i odgrywają ważną rolę w reprezentowaniu 

poglądów studentów w Europie. Podobnie jak inne organizacje młodzieżowe i 

studenckie, działają bezpośrednio na rzecz położenia kresu dyskryminacji w 

europejskich systemach edukacyjnych, promowania poprawy jakości i dostępności 

oferty edukacyjnej w Europie oraz kwestii równości dostępu do edukacji.  

Szczególną rolę odgrywa Europejskie Forum Młodzieży (EFM) stanowiące główną 

platformę organizacji młodzieżowych w Europie, które wspiera edukację formalną i 

pozaformalną261.  

W 1998 r. Konferencja Europejskich Ministrów odpowiedzialnych za młodzież 

określiła edukację pozaformalną jako priorytet Rady Europy i podkreśliła znaczenie 

uznawania i waloryzacji kompetencji nabytych w drodze uczenia się pozaformalnego. 

Partnerstwo między Komisją Europejską a Radą Europy w dziedzinie młodzieży 

koordynowało strategię obu organizacji i ich partnerów w zakresie uznawania uczenia 

się pozaformalnego, w szczególności poprzez wspólny dokument „Ścieżki 

uznawania”262. 

 
260 Zob. I. Stalończyk, Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa 
wiedzy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2014, nr 37, s. 320 – 332. 
261 Więcej na: www.youth-partnership.eu.coe.int.  
262 Więcej na: www.youthforum.org.  
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Eksperci w dziedzinie edukacji mówią o znaczeniu „przekraczania granic” między 

edukacją formalną i nieformalną, promowania komunikacji i współpracy, które pomogą 

w synchronizowaniu działań edukacyjnych oraz tworzeniu środowisk uczenia się, które 

zapewniają uczącym się spójny zestaw możliwości263.  

Także UNESCO wybiega w przyszłość i w Ramowym Programie Działań dla 

Edukacji 2030 ponownie wskazuje na szereg wyzwań stojących przed państwami tj.: 

- zapewnienie powszechnego, bezpłatnego, sprawiedliwego i wysokiej jakości 

szkolnictwa podstawowego i średniego;  

- zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;  

- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji technicznej, 

zawodowej i szkolnictwa wyższego;  

- zwiększenie liczby młodzieży i dorosłych posiadających odpowiednie 

umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, w zakresie zatrudnienia, 

godnej pracy i przedsiębiorczości;  

- zapewnienie równego dostępu do wszystkich poziomów edukacji, szczególnie 

grup marginalizowanych;  

- osiągnięcie pełnej umiejętności czytania i pisania wśród młodych ludzi oraz 

znaczne zwiększenie umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych;  

- zapewnienie, że wszyscy uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do 

promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi poprzez edukację na 

rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, 

równości płci, promowania kultury pokoju i braku przemocy, globalnego 

obywatelstwa i docenienie różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury w 

zrównoważony rozwój.  

-budowanie i modernizacja placówek edukacyjnych uwzględniających dzieci, 

niepełnosprawność i płeć oraz zapewniających bezpieczne, wolne od przemocy, 

integracyjne i skuteczne środowisko uczenia się dla wszystkich;  

- znaczne rozszerzenie globalnej liczby stypendiów dostępnych dla krajów 

rozwijających się, w szczególności krajów najsłabiej rozwiniętych, małych 

rozwijających się wysp wyspiarskich i krajów afrykańskich, na zapisy na studia 

wyższe, w tym szkolenia zawodowe i technologie informacyjne i komunikacyjne, 

 
263 Tamże.  
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programy techniczne, inżynierskie i naukowe, w krajach rozwiniętych i innych 

krajach rozwijających się;  

- znaczne zwiększenie podaży wykwalifikowanych nauczycieli, w tym poprzez 

międzynarodową współpracę w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach 

rozwijających się, zwłaszcza krajach najsłabiej rozwiniętych i na małych 

rozwijających się wyspach264.  

 

 Jednym z kluczowych pytań dot. realizacji Edukacji 2030 (i Agendy 2030 jako 

całości) jest to, w jaki sposób zostanie ona sfinansowana. UNESCO oszacowała, że 

całkowita roczna luka w finansowaniu celu uzyskania powszechnej edukacji 

przedszkolnej, podstawowej i ponadgimnazjalnej dobrej jakości wynosi 39 miliardów 

USD w krajach o niskim i średnim dochodzie w latach 2015 – 2030265.  

 Jako inicjatywa państwowa obowiązkiem państw jest zgromadzenie 

wystarczających zasobów krajowych, aby zlikwidować tę lukę w finansowaniu. 

Deklaracja Incheon zaleca, aby państwa przeznaczały co najmniej 4- 6 % PKB i/lub co 

najmniej 15-20 % całkowitych wydatków publicznych na edukację (ust. 105)266. 

 Finansowanie edukacji w ramach kraju jest również przedmiotem 

międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, które wymaga od państw 

przeznaczania środków na realizację prawa do edukacji267. Obowiązki są szczególnie 

silne w odniesieniu do zobowiązań o natychmiastowym skutku i minimalnych 

podstawowych zobowiązań. Obejmują one zapewnienie niedyskryminacji w edukacji 

oraz bezpłatną i obowiązkową edukację podstawową268.   

 

 

 

 
 

264 Zob. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of 
sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 
learning, Doc. ED-2016/WS/28. 
265 Zob. C. Fenton-Glynn, Children’s rights and sustainable development: interpreting the UNCRC for 
future generations, Cambridge University Press, Cambridge 2019, s. 24.  
266 Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action Towards inclusive and equitable 
quality Education and lifelong learning for all, źródło: iite.unesco.org, data dostępu: 06.03.2020. 
267 Zob. B. Ślusarczyk, A. Herbuś, Analiza porównawcza finansowania edukacji w krajach UE, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2012, nr 5, s. 55 – 62.  
268 Zob. H. Rechul, A. Bonarska-Treit, Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii 
Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 167, s. 352 - 365.  
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1.6. Standardy międzynarodowe prawa do edukacji  

 

W systemie prawnym poszczególnych państw ważną rolę odgrywają standardy 

tworzone przez organizacje o charakterze międzynarodowym. Organizacje te w trosce o 

przestrzeganie podstawowych praw człowieka tworzą unormowania prawne, które 

często stają się ważnym wyznacznikiem stanowienia prawa w poszczególnych 

państwach w Europie i na świecie269. Wśród tych najważniejszych standardów 

prawnych należy wymienić uchwalane przez Organizację Narodów Zjednoczonych 

(ONZ), Radę Europy (RE), Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(OBWE) czy też Unię Europejską (UE). Implementacja tych standardów przyczynia się 

do tworzenia krajowych regulacji prawnych, jak również promocji podstawowych praw 

człowieka, w tym prawa do edukacji.  

 

1.6.1. Standardy uniwersalne  

 

Zasada uniwersalności stała się kluczowa dla interpretacji prawa dotyczącego 

praw człowieka. Uznanie i ochrona praw podstawowych zostały już w pewnym stopniu 

skodyfikowane przed drugą wojną światową, choć przede wszystkim w prawie 

krajowym, a zwłaszcza w konstytucjach krajowych. Jednak dopiero po drugiej wojnie 

światowej zarówno politycy, jak i społeczeństwo obywatelskie zdali sobie sprawę, że 

krajowe plany ochrony praw człowieka nie są wystarczające. Od tego czasu znalazły 

zastosowanie w wielu traktach regionalnych i globalnych.  

Wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych w dniu 24 października 1945 r. 

oznaczało formalne uznanie praw człowieka za uniwersalną zasadę a przestrzeganie 

praw człowieka zostało wspomniane w preambule oraz w art. 55 i 56 jako zasada, której 

muszą przestrzegać wszystkie państwa. W 1948 r. nastąpiło przyjęcie Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, a w 1996 r. paktów praw człowieka.  

 
269 Zob. K. Kucharski, Prawa człowieka a środki techniki operacyjnej wykorzystywane do 
minimalizowania zjawiska przestępczości w szkołach, [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów 
ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, red. J. Jaskiernia, T. IV, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2015, s. 257.  
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa ponad trzydzieści praw. Uważa 

ochronę tych praw za wspólny standard, który należy ostatecznie osiągnąć270. Niektóre 

rządy i uczeni utrzymują, że wiele praw człowieka w Deklaracji ma charakter jus 

cogens (norma bezwzględna, od której państwa nie mogą odstępować; zasada uznawana 

za powszechnie obowiązującą). Jej powszechność podkreśla fakt, że w 1948 r. została 

sformułowana i uzgodniona nie tylko przez państwa zachodnie, ale także przez 

przedstawicieli takich krajów, jak Chiny271, Związek Radziecki, Chile i Liban. Ponadto 

została przyjęta bez jakiegokolwiek sprzeciwu (brak głosów sprzeciw i tylko osiem 

głosów wstrzymujących się).  

Prawo do edukacji w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka 

uregulowano zarówno w globalnych dokumentach ogólnych, jak i dokumentach 

szczegółowych. Podstawą włączenia prawa do edukacji w tworzony uniwersalny 

system ochrony praw człowieka było przekonanie, że zdobywana wiedza i umiejętności 

zapewnią jednostce osobisty rozwój, świadome uczestnictwo w życiu współczesnym 

społeczeństw, przez co przyczynią się do realizacji pozostałych praw człowieka272. 

Uznaje się, iż pierwszej kodyfikacji prawa do nauki należy doszukiwać w 

Deklaracji Praw Dziecka – Deklaracji Genewskiej przyjętej w 1923 r. przez 

Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom, a następnie rok później, proklamowanej 

przez Ligę Narodów. Przewidziano w niej m.in. to, że ludzkość powinna dać dziecku 

wszystko, co posiada najlepszego, że dziecku powinno się dać możność normalnego 

rozwoju fizycznego i duchowego oraz że dziecko powinno być przygotowane do 

zarobkowania na życie i zabezpieczone przed wyzyskiem. Zdaniem Ł. 

Kiersznowskiego, „Powstanie Deklaracji Praw Dziecka – Deklaracji Genewskiej z 

punktu widzenia prawa do nauki jest o tyle istotne, że jej powstanie wpisuje się w nieco 

szersze zjawisko – powstało wówczas nowe pojęcie „ochron dzieciństwa”, które było 

 
270 Por. J. Sztumski, Refleksje nad Powszechną Deklaracją Praw Człowieka uchwaloną przez ONZ w 
1948 roku, [w:] Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, K. 
Spryszak, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 149 – 156. 
271 Szerzej: R. Ramcharan, Asia and the Drafting of the Universal Declaration of Human Rights, Palgrave 
Macmillan, Singapore 2019.  
272 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji w świetle uniwersalnych i regionalnych systemów ochrony praw 
człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe 
rozwiązania, red. J. Jaskiernia, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 317.  
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rozumiane jako działalność państwa i samorządów zapewniająca dzieciom niezbędne 

warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego, intelektualnego i społecznego”273. 

Warto też zauważyć, iż już na etapie projektowania tekstu Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka (PDPC) zastanawiano się nad użyciem adekwatnego 

terminu, który najpełniej wyrażałby treść prawa do edukacji274. Jak wskazuje J. Mikosz, 

początkowo zamierzano sformułować to prawo jako prawo do kształcenia, nie mniej w 

toku dyskusji na wniosek francuskiego delegata René Cassino wprowadzono do tekstu 

projektu określenie prawo do edukacji275. W uzasadnieniu podnoszono, że 

sformułowanie prawo do kształcenia odnosi się jedynie do nauczania w zakresie 

początkowym bądź w zakresie podstawowym. Ponadto określenia prawo do kształcenia 

lub prawo do nauczania z reguły odnoszone były do dziecka, a więc terminy te 

zawężałyby krąg adresatów uprawnionych. Ostatecznie zadecydowano o zastosowaniu 

w tekście PDPC wyrażenia prawo do nauczania o szerszym i pełniejszym treściowo 

znaczeniu276. 

Podobne wątpliwości wystąpiły w trakcie konstruowania przepisów 

Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

(MPPGSiK)277. Należy bowiem wskazać, że pierwotnie w projekcie dokumentu prawo 

do edukacji w ogóle nie występowało. Dopiero wskutek interwencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dokonano 

uzupełnień treści o przedmiotowe prawo278. W rezultacie w pakcie przyjęto bardzo 

szerokie unormowanie elementów składających się na zakres realizacji prawa do 

edukacji.  

W przepisach art. 13 MPPGSiK dominuje termin „nauczanie”, ponieważ został 

on uznany za podstawową formę realizacji prawa do edukacji na wszystkich szczeblach 

kształcenia wskazanych w omawianym dokumencie. T. Jasudowicz, zwraca także 

uwagę, na użyty w art. 13 zwrot „każdej osoby”, który oznacza, że przedmiotem 

unormowania jest nie tylko prawo dziecka do nauki, lecz że prawo to może dotyczyć 
 

273 Ł. Kierznowski, Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego, źródło: 
repozytorium.uwb.edu.l/jspui/bitstream/11320/8270/1, data dostępu: 07.03.2020. 
274 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji..., s. 314. 
275 J. Mikosz, Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Zakład 
Narodowy im Ossolińskich, Wrocław-Kraków-Warszawa 1991, s. 983. 
276 H. Babiuch, Prawo do edukacji…, s. 314.  
277 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w 
Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1996 r. (Dz.U.1977 nr 38 poz. 169). 
278 Zob. J. Mikosz, Prawo do nauki…, s. 985.  
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także osób dorosłych279. Wyraziście to potwierdza postanowienie ust. 2 „d”, które 

zobowiązuje do „popierania i rozwijania w możliwie najwyższym stopniu nauczania 

elementarnego dla osób, które nie otrzymały lub nie ukończyły pełnego wykształcenia 

podstawowego.  

Nadmienić należy, że pewne aspekty ochrony międzynarodowej tego prawa 

mogą wynikać z wielu dokumentów, które niekoniecznie bezpośrednio i wyraźnie 

dotyczą kształcenia czy szerzej edukacji, lecz chronią pewien obszar praw człowieka 

wpływający również na możliwość realizacji prawa do edukacji280. Rolę taką można 

przypisać niektórym konwencjom przyjętym głównie w systemie ONZ lub innych 

specjalistycznych systemach ochronnych, takich jak UNESCO, Międzynarodowa 

Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Pomocy Dzieciom 

(UNICEF), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK). 

Prawo do nauki uwzględniono także w Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. W jej 

art. 7 wskazano bowiem, że „dziecko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i 

obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej. Dziecko powinno 

otrzymać takie wychowanie, które podnosi jego kulturę ogólną i umożliwia mu, w 

warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, wyrobienie zdrowego 

rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej, a także stania się 

pożyteczną jednostką społeczeństwa”281. 

Warto zauważyć, iż w systemie uniwersalnym prawo do edukacji kwalifikowane 

jest do praw socjalnych i kulturowych, co oznacza, że należy ono do sfery polityki 

edukacyjnej państwa uzależnionej aktualnymi możliwościami ekonomicznymi władz 

publicznych. Zdecydowanie najszerszy zakres ochrony prawa do edukacji obejmuje 

dzieci, gdyż to one w pierwszej kolejności korzystają z tego prawa. Na osobach 

dorosłych spoczywa obowiązek podejmowania wszelkich środków i działań 

gwarantujących właściwą realizację tego prawa każdemu dziecku. Jedną z 

podstawowych gwarancji jest ustanowienie obowiązku nauki co najmniej na poziomie 
 

279 T. Jasudowicz, Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka i ich ochrona, red. B. Gronowska, T. 
Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 
380. 
280 Zob. M. Zatwarnicki, Uwagi na temat efektywności systemu ochrony praw człowieka w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stan obecny oraz perspektywy, [w:] Wpływ standardów 
międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, t. 3, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 14. 
281 Zob. Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 
r., źródło: www.libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1959.html, data dostępu: 07.03.2020. 
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podstawowym, Z reguły realizacja prawa do edukacji odbywa się w ramach 

funkcjonującego w danym państwie systemu oświaty, dlatego do niego odnoszone są 

międzynarodowe normy i zalecenia. 

Konwencja ONZ o prawach dziecka282, najważniejszy akt prawa 

międzynarodowego poświęcony w całości dzieciom, uznaje w art. 28, że w zakresie 

prawa dziecka do edukacji mieści się przede wszystkim nauczanie i ten termin stał się 

podstawowym określeniem283. W literaturze przedmiotu zauważa się, że w Konwencji 

tej akcentowane jest głównie prawo dziecka do edukacji w sensie powszechnego 

dostępu do właściwie zorganizowanego i sprawnie funkcjonującego systemu oświaty284. 

Z kolei w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie 

oświaty285 odnajdujemy wykładnię pojęcia „oświata”, które dominuje w treści tego 

aktu. Oświata, zgodnie z art. 1 ust. 2 konwencji, obejmuje nie tylko dostęp do oświaty, 

ale także poziom i jakość nauczania oraz warunki, w jakich to nauczanie się odbywa. 

Tak rozumiany termin odnosi się do oświaty wszystkich typów i stopni bez wyjątku i 

niezależnie od różnorodności krajowych systemów oświaty. Warto zauważyć, że 

Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, została 

sporządzona w Paryżu 15 grudnia 1960 r. a więc poprzedziła prawnie wiążące regulacje 

prawa do nauki podjęte w systemie ONZ, jednak ani Międzynarodowy Pakt Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. ani Konwencja o prawach 

dziecka z 1989 r., nie powołują się na definicję oświaty przyjętą w Konwencji w 

sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty.  

Funkcję kontrolną realizacji prawa do edukacji w systemie uniwersalnym pełni 

Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, a w odniesieniu do 

edukacji dziecka taką funkcję sprawuje Komitet Praw Dziecka. Z analizy zakresu 

działania tych organów można wywodzić, że jest to raczej system monitorowania prawa 

i polityki edukacyjnej państw, który wskutek niewiążących zaleceń nie wywiera 

dostatecznej presji na te kraje, gdzie nie dość intensywnie zabezpieczona jest realizacja 

prawa do edukacji. Komitety nie mają uprawnień śledczych czy sądowych, a rezultat 
 

282 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 
listopada 1989 r. (Dz.U. nr 120 poz. 526). 
283 Zob. M. Verheyde, Article 28, the right to education: Commentary on the United Nations Convention 
on the Rights of the Child, M. Nijhoff, Leiden 2006, s. 6. 
284 Zob. J. Mikosz, j.w., s. 983.  
285 Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzona w Paryżu dnia 15 
grudnia 1960 r. (Dz.U. 1964 nr 40 poz. 268). 
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ich prac sprowadza się jedynie do podania krytycznego stanowiska, czynienia sugestii i 

ogólnych zaleceń oraz podania tekstu sprawozdań państw-stron do wiadomości 

publicznej. W tej sytuacji zasadny wydaje się postulat, aby dla pełniejszej ochrony 

prawa do edukacji mechanizm kontrolny w uniwersalnym systemie ochrony podlegał 

modyfikacji w kierunku ustanowienia chociażby kilku, z całości elementów 

składających się na realizację prawa do edukacji, minimalnych standardów stanowczo 

egzekwowanych na forum międzynarodowym.  

 

1.6.2. Standardy regionalne   

 

 Regionalne systemy ochrony praw człowieka zostały ukształtowanie na 

kontynencie europejskim, amerykańskim, afrykańskim oraz w krajach arabskich. 

Decydującym czynnikiem tworzenia odrębnych systemów regionalnych jest terytorialna 

bliskość, wspólny obszar kulturowy, a nierzadko wspólny interes państw danego 

regionu286. Katalog praw i wolności człowieka przyjęty w systemach regionalnych 

zasadniczo nie odbiega od zakresu ochrony jednostki w systemie ONZ, jedynie adaptuje 

określone standardy uniwersalne do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, 

ustroju politycznego, a także do tradycji kulturowych w danym regionie. Ponadto, jak 

zauważa H. Babiuch, systemy regionalne umożliwiają zastosowanie skuteczniejszych 

metod realizacji praw i wolności jednostki oraz kontroli ich przestrzegania287. System 

uniwersalny i systemy regionalne współistnieją ze sobą i wzajemnie się wspierają, co 

nie wyklucza istnienia różnic w regulacjach tych systemów288. Mając do zastosowania 

w danym przypadku różniące się normy międzynarodowe, państwo należące do obu 

systemów ochrony powinno zawsze dostosować się do systemu stawiającego większe 

wymagania289. 

 W systemie regionalnym dostrzec można działania na rzecz rozwoju środowiska 

regionalnego, które jest wrażliwe i szanuje różne kultury. Na przykład Unia Afrykańska 

 
286 Zob. A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w 
Warszawie, Warszawa 1998, s. 127 – 128. 
287 H. Babiuch, Prawo do edukacji…, s. 313.  
288 Zob. C. Mik, Wprowadzenie do prawa międzynarodowego praw człowieka, [w:] Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka – Szkołą praw człowieka, Warszawa 1998, z. 3, s. 7 i n. 
289 A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka…, s. 128.  
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ustanowiła Kartę Kultury dla Afryki290, na mocy której państwa afrykańskie zgadzają 

się na wprowadzenie afrykańskich wartości kulturowych i języków afrykańskich do 

edukacji. Karta stanowi, że „wprowadzanie języków afrykańskich na wszystkich 

poziomach edukacji powinno iść w parze z pracą w zakresie czytania i pisania wśród 

ogółu ludzi”291. 

 Zasadniczą rolę w systemie regionalnym odgrywa Rada Europy. Uchwalona 4 

listopada 1950 r. Europejska Konwencja Praw Człowieka (weszła w życie 8 września 

1953 r.)292, kilkakrotnie modyfikowana protokołami dodatkowymi ustanowiła 

podwaliny pod budowę regionalnego, europejskiego systemu ochrony praw człowieka. 

 Normatywne wyrażenie prawa do edukacji zawiera art. 2 Protokołu nr 1 do 

Konwencji293, a w pewnej mierze także Europejska Karta Społeczna (EKS)294. W obu 

dokumentach stosuje się najczęściej termin „edukacja, bez definiowania stosowanych 

pojęć w obszarze omawianego prawa. Interpretacji pojęcia „edukacja” dostarcza 

natomiast orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Orzekając w słynnej 

sprawie stosowania kar cielesnych w szkołach Publicznych w Szkocji, Trybunał 

stwierdził, że pojęcie „edukacja” jest pojęciem szerszym od pojęcia „nauczanie”295 i w 

tym kontekście terminy „nauczanie” oraz „szkolenie” stanowią jedynie szczególne 

formy przekazywania wiedzy i rozwoju umysłowego296. 

 Warto zauważyć, iż przyjęte standardy konwencyjne wyznaczają jedynie 

minimalny zakres ochrony praw i wolności człowieka, który nie może stanowić 

podstawy co ich ograniczania w systemach krajowych państw Rady Europy297. Co za 

tym idzie, system ochrony praw stworzony przez EKPC ma jedynie charakter 

subsydiarny w stosunku do ochrony przewidzianej w prawie wewnętrznym państw 

 
290 Zob. Cultural Charter for African, date of adoption: July 05, 1976, źródło: www.au-int, data dostępu” 
02.11.2021. 
291 Tamże, art. 18.  
292 Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284. 
293 Zob. Protokół nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzony 
w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. Polska ratyfikowała protokół 26.07.1994 r. (Dz.U.  1995 nr 36 poz. 175 
ze zm.). 
294 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. 1999 nr 8 
poz. 67).  
295 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 lutego 1982 r. w sprawie Campbell i 
Cosans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, sprawa nr 7511/76 i 7743/76. 
296 H. Babiuch, Prawo do edukacji…, s. 315.  
297 Zob. P. Hofmański, Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego 
materialnego, procesowego i wykonawczego, Temida 2, Białystok 1993, s. 138. 
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członkowskich Rady Europy298. Pierwotnie w EKPC nie wymieniano prawa do nauki 

wśród chronionych praw i wolności jednostki. Dopiero w protokole nr 1, którego 

postanowienia weszły w życie w dniu 18 maja 1954 r., prawo do edukacji zyskało rangę 

prawa skutecznie chronionego w systemie Rady Europy299. Jego art. 2 stanowi, że: 

„Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w 

dziedzinie wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia 

wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i 

filozoficznymi”. Specyficzne dla tej regulacji jest użycie innej formuły aniżeli w aktach 

ONZ. O ile bowiem MPPESiK i inne konwencje stanowią o „prawie do nauki”, 

akcentując socjalny i kulturalny charakter tego prawa, o tyle Protokół zdaje się – 

przynajmniej w warstwie słownej – akcentować wolnościowy charakter prawa do nauki 

jako „prawa do swobodnej edukacji”300. Stanowi mianowicie, że „nikt nie może być 

pozbawiony” tego prawa. Tę formułę Europejski Trybunał Praw Człowieka 

zinterpretował w orzeczeniu w tzw. belgijskiej sprawie językowej z 23 lipca 1968 r., 

stwierdzając, że „Sformułowane prawo do nauki w formie negatywnej oznacza [...] że 

państwa-strony nie uznały tego prawa w postaci, która wymagałaby od nich tworzenia 

na własny koszt, lub dotowania, nauczania specjalnego typu lub na szczególnym 

poziomie. Wszystkie państwa członkowskie Rady Europy posiadają powszechnie 

dostępny system edukacji publicznej. Dlatego też nie ma powodów, 

aby wymagać od nich zbudowania takiego systemu. Chodzi jedynie o uznanie za 

zasadę, że należy zagwarantować każdej osobie znajdującej się pod ich jurysdykcją 

dostęp do już istniejących instytucji edukacyjnych”. W sformułowaniu „prawo do 

nauki” EKPCz połączył więc trzy elementy, tj. zasadę ogólną – wolność negatywną w 

korzystaniu z możliwości kształcenia zapewnionych przez państwo oraz dwie reguły 

interpretacyjne, tj. swobodę państwa w określeniu celów, form i zakresu kształcenia 

oraz poszanowanie przekonań rodziców w odniesieniu do wychowania i nauczania ich 

dzieci301. Pomimo lakonicznej i negatywnej formuły art. 2 Protokołu nr 1 dużo bogatszą 

treścią przepis ten wypełniło orzecznictwo ETPCz, wskazując także na obowiązki 

 
298 Zob. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 
14 – 15.  
299 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji…s. 319.  
300 Zob. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 492. 
301 Zob. M. A. Nowicki, Europejska konwencja praw człowieka. Wybór orzecznictwa, C.H. 
Warszawa 1999, s. 515–516. 
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pozytywne pań-stwa wynikające z tej gwarancji. W świetle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego (dalej też: Trybunału lub TK), pomimo że nie wynika to wprost z art. 

2, brak czy daleko idące niedostatki edukacji na poziomie podstawowym są sprzeczne 

ze zd. 1 tego przepisu. Trybunał uznał także potrzebę ustanowienia obowiązku 

szkolnego przez państwa-strony, pomimo że w przeciwieństwie do aktów ONZ art. 2 

Protokołu nr 1 nie odnosi się w ogóle do tej kwestii. Ponadto, zdaniem ETPC, przepis 

ten gwarantuje prawo zakładania i prowadzenia szkół innych niż publiczne, z tym że 

państwo nie ma obowiązku subsydiowania szkół prywatnych. Z uwagi na sposób 

sformułowania art. 2 zasadniczą celem tej regulacji jest zapewnienie dostępu do 

wykształcenia. Przepis ten nie przesądza tego, jakich istniejących instytucji 

edukacyjnych dostęp ten dotyczy, a w szczególności, czy jest ograniczony tylko do 

szkół podstawowych. Takiej restrykcyjnej interpretacji art. 2 Trybunał jednak 

zaprzeczył, wskazując, że dostęp do wykształcenia dotyczy także istniejących szkół 

wyższych, choć nie zobowiązuje państw do ich tworzenia302. Istotnym elementem tej 

regulacji jest gwarancja poszanowania prawa rodziców do zapewnienia wychowania i 

nauczania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi. 

Jest to przy tym prawo rodziców, a nie prawo dzieci. W wielu orzeczeniach Trybunał 

odnosił się do pojęcia „przekonania filozoficzne”, przez które rozumie poglądy 

zasługujące na szacunek w „demokratycznym społeczeństwie”, i które nie są sprzeczne 

z „fundamentalnym prawem dziecka do nauki”303. ETPC stoi także na stanowisku, że 

przekonania rodziców nie zawsze mają znaczenie decydujące, w szczególności bowiem 

rodzice nie mogą kwestionować różnych metod nauczania i przekazywania wiedzy 

niezbędnej w wykształceniu człowieka304. 

 W systemie aksjologicznym Rady Europy powstały także dwa zasadnicze 

dokumenty dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych. Chodzi tu 

głownie o Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych305 a także 

 
302 Wyrok Wielkiej Izby ETPC w sprawie Leyla Şahin przeciwko Turcji z 10 listopada 2005 r., skarga nr 
44774/98. 
303 Wyrok ETPC w sprawie Campbell i Cosans v. Wielka Brytania z 25 lutego 1982 r., nr skargi nr skargi 
7511/76 i 7746/76. 
304 Zob. S. Jarosz-Żukowska, Ł. Żukowski, Prawo do nauki i jego gwarancje, [w:] Realizacja i ochrona 
konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2014, s. 635. 
305 Zob. Europejska Kata języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzona w Strasburgu dnia 5 
listopada 1992 r. (Dz.U. 2009 nr 137 poz. 121). 
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Konwencję Ramową o ochronie mniejszości narodowych306. Pierwszy Traktat ma na 

celu ochronę i promocję języków historycznych, regionalnych i mniejszościowych w 

Europie. Przyjęto go z jednej strony w celu zachowania i rozwoju europejskich tradycji 

i dziedzictwa kulturowego, a z drugiej strony w celu poszanowania niezbywalnego i 

powszechnie uznanego prawa do używania języka regionalnego lub mniejszościowego 

w życiu prywatnym i publicznym. Art. 8 dotyczy prawa do używania języka 

regionalnego lub mniejszościowego w edukacji. Konwencja ramowa jest ogólnie 

poświęcona mniejszości narodowym. Jej celem jest określenie zasad prawnych, które 

państwa zobowiązują się przestrzegać, w celu zapewnienia ochrony mniejszości 

narodowych. Art. 12 uznaje zasadę równych szans w dostępie do edukacji na 

wszystkich poziomach dla osób należących do mniejszości narodowych. Art. 13 

gwarantuje ich prawo do zakładania prywatnych instytucji edukacyjnych. Art. 14 

odnosi się do ich prawa do nauki języków mniejszościowych oraz, w miarę możliwości, 

do nauki ich języka mniejszości lub do otrzymania nauki w tym języku.  

 Zasadniczą rolę w systemie tym odgrywa także Europejska konwencja o statusie 

prawnym pracowników migrujących307, która dotyczy głównych aspektów sytuacji 

prawnej pracowników migrujących. Art. 14 chroni prawo pracowników migrujących do 

edukacji i szkolenia zawodowego na takich samych zasadach jak pracownicy krajowi.  

 Rada Europy okresowo przyjmuje również zalecenia dla państw członkowskich 

dotyczące edukacji. Zalecenie te nie są wiążące dla tych państw, jednak kierują nimi we 

wdrażaniu polityk edukacyjnych.  

 Warto także zwrócić uwagę na system aksjologiczny Unii Europejskiej, a 

zwłaszcza Kartę Praw Podstawowych308, która gromadzi istniejące prawa, które 

wcześniej były rozproszone w wielu źródłach, w tym w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka oraz innych umowach Rady Europy, ONZ i Międzynarodowej Organizacji 

Pracy.  

Przepis dotyczący prawa do edukacji (art. 14) obejmuje prawo do równego 

dostępu do edukacji i szkolenia zawodowego; chroni prawo do obowiązku szkolnego i 

swobodę zakładania placówek oświatowych. Karta UE chroni także prawa dzieci; Art. 

 
306 Zob. Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 
lutego 1995 r. (Dz.U. 2002 nr 22 poz. 209). 
307 Zob. Europejska konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących, Strasburg, 24 listopada 
1977 r., źródło: www.libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1977a.html, data dostępu: 07.03.2020. 
308 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE 2016 C 202 s. 1).  
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32 zakazuje pracy dzieci i stanowi, że minimalny wiek zatrudnienia nie może być 

niższy niż wiek ukończenia obowiązkowej edukacji. Ponadto KPP chroni wolność 

akademicką (art. 13) i zawiera kompleksową klauzulę o niedyskryminacji (art. 21)309.  

Karta ma zastosowanie tylko do instytucji i organów UE oraz państw 

członkowskich, gdy działają one w zakresie prawa Unii. Oznacza to, że 

dyrektywy/polityki/działania UE muszą być zgodne z Kartą, a państwa członkowskie 

muszą przestrzegać Karty przy wprowadzaniu prawa UE w życie310.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
309 Zob. G. Gori, Towards a EU right to education, Kluwer Law International, The Hague 2001, s. 12. 
310 Zob. K. Kozłowski, Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w polskim porządku 
prawnym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w: Sądownictwo polskie wobec 
dorobku prawa UE, red. D. Gil, Kul, Lublin 2015, s. 337 – 350. 
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Rozdział 2. Rola Rady Europy w rozwoju prawa do edukacji jako 

prawa człowieka 

 
2.1. Ogólna charakterystyka Rady Europy 

 

 Rada Europy jest najstarszą organizacją międzynarodową powstałą 5 maja 1949 

r., gdy mocą traktatu podpisanego w Londynie, przyjęty został jej Statut, który zaczął 

stanowić podstawę prawną jej działalności311. 

 Warto zauważyć, iż od momentu powstania RE, w Europie doszło do wielu 

zasadniczych zmian. Zmiany te – takie jak powstanie i następnie uznanie suwerenności 

RFN312, uznanie suwerenności Austrii313 i koniec „zimnej wojny”314, powstanie i 

ewolucja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej czyli „małej Europy”315, upadek 

dyktatur w Hiszpanii i Portugalii316, kształtowanie się ogólnoeuropejskich instytucji 

bezpieczeństwa i współpracy, których obecną formę stanowi Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)317, upadek „realnego socjalizmu”318, 

zjednoczenie Niemiec319, rozpad ZSRR320, rozpad Jugosławii321, rozszerzenie 

 
311 Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r., (Dz.U.1994 nr 118 poz. 565). 
312 Zob. S. Bożyk, Ustawa Zasadnicza RFN i jej nowelizacje po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r., [w:] 
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi 
Antoniemu Maciągowi, T. 1. Studia konstytucyjne, red. M. Grzybowski, P. Tuleja, AFM, Kraków 2014, s. 
33. 
313 Zob. Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisany w 
Wiedniu dnia 15 maja 1955 r. (Dz.U. 1957 nr 19 poz. 94). 
314 Zob. J. Stańczyk, Kres „zimnej wojny”: bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany 
międzynarodowego układu sił na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.  
315 Zob. Z. Kamecki, Europejska Wspólnota Gospodarcza – rozwój, instytucje, zasady funkcjonowania, 
„Handel Zagraniczny” 1992, nr 3, s. 21-26. 
316 Zob. P. Mrówka, Rewolucja goździków – upadek ostatniej dyktatury Europy, źródło: 
www.histmag.org/Rewolucja-gozdzikow-upadek-ostatniej-dyktatury-Europy-16764, data dostępu: 
14.09.2020. 
317 Zob. J. Stadniczeńko, Wybrane zagadnienia dotyczące działań OBWE na rzecz pokoju w Europie, [w:] 
Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno – historyczne, red. E. Kozerska, P. Sadowski, A. 
Szymański, Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 311-318. 
318 Por. A. Biagini, Pół wieku realnego socjalizmu: Europa Środkowowschodnia od II wojny światowej do 
upadku rządów komunistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998. 
319 Zob. W. Burger, Zjednoczenie Niemiec. Społeczno-polityczne i międzynarodowe uwarunkowania, 
WSM, Szczecin 1995. 
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demokracji poza dawną „żelazną kurtynę” i zniesienie tym samym 

kilkudziesięcioletniego podziału Europy322 – nie mogły nie wpływać na kształt i 

funkcjonowanie Rady Europy.  

 Najbardziej spektakularnym odzwierciedleniem tych zmian jest liczba flag 

powiewających przed Pałacem Europy w Strasburgu, siedzibą Rady Europy. Jest ich 

obecnie 47323. Warto zaznaczyć, iż przełomowy okazał się rok 1989, w jego początku 

RE liczyła tylko 22 członków324.  

 Rada Europy od samego początku dążyła do osiągnięcia większej jedności 

wśród swoich państw członkowskich, do utrzymania demokratycznych ideałów i zasad, 

które były ich wspólnym dziedzictwem, oraz do promowania postępu gospodarczego i 

społecznego325. Rada Europy nie była jednak upoważniona do debatowania nad 

kwestiami obronnymi, chociaż w 1951 r., krótko po wybuchu wojny koreańskiej, 

Zgromadzenie debatowało nad kwestiami bezpieczeństwa326.  

 Zdaniem Roberta Schumana, który musiał pójść na spore ustępstwa wobec 

brytyjskich negocjatorów, Rada Europy była przede wszystkim poligonem 

doświadczalnym dla pomysłów327. Paul-Henri Spajak był pierwszym przewodniczącym 

Zgromadzenia, którego członkami były także najwybitniejsze osobistości polityczne 

Europy Zachodniej. Instytucja wzbudziła nadzieje wielu, a w 1951 r. posłużyła jako 

wzór dla Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). W 

Zgromadzeniu bardzo otwarcie dyskutowano o różnych wizjach zjednoczonej Europy, 

ponieważ jego przedstawicieli nie łączyły obawy wyborcze w swoich krajach 

pochodzenia ani stronnicze instrukcje głosowania328. Radę Europy można określić jako 

 
320 Szerzej: K. Karski, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Bellona, Warszawa 
2015.  
321 Zob. F. Bogomil, Rozpad Jugosławii i powstanie Słowenii, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 1, s. 53-67. 
322 Zob. H. Izdebski, Rada Europy – Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla 
Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996, s. 17. 
323 Zob. Państwa członkowskie, źródło: www.coe.int/pl/web/about-us/our-member-states, data dostępu: 
14.09.2020. 
324 Zob. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych …, s. 18.  
325 Zob. M. Cappelletti, Ku Stanom Zjednoczonym Europy?, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego 
a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, UMCS, Lublin 1995, s. 11 – 23. 
326 Zob. M.A. Nowicki, Rada Europy, „Polis” 1992, nr 1, s. 24.  
327 Zob. The Council of Europe – a setting ground for ideas, źródło: www.cvce.eu, data dostępu: 
10.12.2021. 
328 Zob. I. Kleniewska, Rada Europy, „Jurysta” 1993, nr 3, s. 25. 
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forum dialogu, współpracy i opracowywania tekstów ramowych w sprawach 

dotyczących tożsamości europejskiej329.  

 Zgromadzenie Rady Europy nie zawahało się ujawnić różnych planów 

zjednoczenia Europy. Niektóre z głównych tematów dyskusji obejmowały pule dla 

europejskiego transportu, zdrowia publicznego i produkcji rolnej, a także projekt 

europejskiego wspólnego rynku i program współpracy gospodarczej między państwami 

członkowskimi i ich terytoriami zamorskimi. Zgromadzenie wystąpiło także z 

propozycjami federalnej władzy politycznej, ale żadna z tych rekomendacji nie 

powiodła się ponieważ Zgromadzeniu nie udało się pozyskać większości swoich 

członków na poparcie tak ambitnych tekstów, które zresztą miały nikłe szanse na 

zdobycie poparcia Komitetu Ministrów330.  

 Niemniej jednak Rada Europy odegrała znaczącą rolę we wspieraniu współpracy 

kulturalnej, społecznej i naukowej. Sporządziła międzynarodowe konwencje w różnych 

dziedzinach, jednak zasadniczą rolę w jej systemie aksjologicznym zaczęła odgrywać 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. 

(dalej. Europejska Konwencja Praw Człowieka, EKPC)331, na straży której stanął 

Europejski Trybunał Praw Człowieka332. Orzecznictwo tego organu stało się istotnym 

mechanizmem konkretyzacji i rozwoju standardów demokratycznych, kreujących obraz 

„Nowej Europy”333.    

 Obecnie przystąpienie do Rady Europy uwarunkowane jest przystąpieniem do 

Konwencji. Jednak jak wskazuje H. Izdebski, początkowo iunctim takie nie istniało, 

czego najlepszym dowodem jest to, że Francja, tak zasłużona dla powstania RE i na 

której terytorium Rada ma siedzibę, ratyfikowała Konwencję dopiero w 1974 r., a 

prawo do skargi indywidualnej – najbardziej charakterystyczną cechę europejskiego 

systemu ochrony praw człowieka – uznała dopiero w 1981 r.334 

 
329 Zob. Z.M. Klepacki, Rada Europy. 1949-1991, „Totus”, Białystok 1991, s. 15.  
330 Tamże.  
331 Zob. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284); Por. C. Mik, Charakter i struktura zobowiązań z 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 1992, nr 4, s. 5-16. 
332 Zob. A. Rzepliński, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Historia i działalność, „Prokuratura i 
Prawo” 1995, nr 10, s. 127 – 131.  
333 Zob. J.A. Sweeney, The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: Universality in 
Transition, Abington 2012, s. 43, 
334 H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych…, j.w., s. 18.  
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 Rada Europy od momentu powstania aż po dziś dzień, przeszła zasadniczą 

ewolucję335. Jednak niezależnie od zmian formalnych, poszukując właściwego miejsca 

między innymi organizacjami europejskimi (przede wszystkim Wspólnotami, obecnie 

Unią Europejską) oraz organizacjami z istotnym udziałem państw europejskich (przede 

wszystkim OECD), Rada Europy musiała zmieniać zarówno faktyczny zakres działania, 

jak i formy tego działania336.  

 Szczególne znaczenie dla procesu tych przemian miał tzw. szczyt wiedeński, tj. 

konferencja z udziałem głów państw i szefów rządów państw członkowskich, która 

odbyła się w Wiedniu 8 i 9 października 1993 r. Tego rodzaju konferencja – działające 

poza statutowymi ramami Rady Europy – zebrała się przy tym po raz pierwszy w 

dziejach tej organizacji337.  

 W przyjętej 9 października 1993 r. deklaracji, uczestnicy szczytu, nie bez 

wpływu wydarzeń w dawnej Jugosławii, stwierdzili m.in., że „zakończenie podziału 

Europy stwarza historyczną szansę na umocnienie pokoju i stabilizacji na kontynencie. 

Wszystkie nasze państwa przywiązane są do pluralistycznej i parlamentarnej 

demokracji, niepodzielności i powszechności praw człowieka, praworządności oraz 

wspólnej spuścizny kulturowej, wzbogaconej przez swą różnorodność. Europa może 

więc stać się wielkim obszarem demokratycznego bezpieczeństwa. Europa ta jest 

źródłem, wielkiej nadziei, która w żadnym wypadku nie może zostać zniszczona przez 

terytorialne ambicje, utrwalenie stref wpływów, odrodzenie się agresywnego 

nacjonalizmu, nietolerancji lub ideologii totalitarnych […] Potwierdzamy politykę 

otwarcia i współpracy wobec wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej, które 

opowiadają się za demokracją”. Uczestniczy szczytu postanowili zatem:  

- poprawić skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez utworzenie 

jednolitego Trybunału dla zapewnienia przestrzegania zobowiązań podjętych na jej 

podstawie (por. pkt 5.4.).  

- podjąć polityczne i prawne zobowiązania dotyczące ochrony mniejszości narodowych 

w Europie (por. pkt. 2.2.). 

 
335 Zob. J. Barcik, Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach 
członkowskich, „Państwo i Prawo” 2019, nr 6, s. 55-72.  
336 Zob. A. Pyrzyńska, Wkład Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa 
prawnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 4, s. 167 – 183. 
337 Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wkład Rady Europy w tworzenie i kodyfikację norm prawa 
międzynarodowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 1994, nr 2, s. 139 – 172. 
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- prowadzić politykę zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji 

oraz przyjąć w tym celu Deklarację i plan działania,  

- zaakceptować zasadę utworzenia organu konsultatywnego, będącego rzeczywistym 

przedstawicielstwem zarówno lokalnych, jak i regionalnych władz w Europie (por. pkt. 

17),  

- zalecić Radzie Europy zbadanie możliwości wypracowania instrumentów 

stymulujących rozwój europejskich programów kulturalnych, uwzględniających 

współudział władz publicznych i szerokich kręgów społeczeństwa338. 

 Postanowienia wiedeńskie z 1993 r., stanowią walor podstawowej wytycznej 

programowej działania Rady Europy. Wydają się one trafnie ukazywać rozkład 

akcentów i priorytety w dzisiejszych działaniach Rady. Wynika z tego, że Rada Europy 

nie tylko dostrzegła zasadniczą przemianę, jaką „staremu kontynentowi” przyniosły 

wydarzenia 1989 r., ale również uznała za swój obowiązek wspomożenie procesu 

reintegracji Europy po upadku muru berlińskiego – i obowiązek ten stara się wypełniać.  

 Zmiany w praktycznych celach działania RE celnie sformułował ambasador RP 

przy Radzie Europy J. Regulski: „w ustabilizowanej mini-Europie poprzedniego okresu 

Rada była organizację prawno-techniczną skoncentrowaną na dyskusjach nad 

ulepszaniem prawa i tracącą na znaczeniu, wobec dynamicznego rozwoju Wspólnoty 

Europejskiej. Gwałtowne przeobrażenia zachodzące w Europe, a przede wszystkim 

otwarcie na Wschód stworzyły nowe zadania, a tym samym nową wielką szansę dla tej 

organizacji. Rada staje się również organizacją polityczną, która szuka swego miejsca w 

nowych strukturach europejskich”339. 

 Nie ulega wątpliwości, iż Radzie Europy można przypisać wkład w rozwój norm 

regulujących współżycie międzynarodowe, w rozwój społeczny i gospodarczy, w 

promocję i ochronę praw człowieka oraz w rozwój międzynarodowego prawa karnego. 

Należy przy tym uwzględnić, że po 1989 r., a więc otwarciu się RE na państwa Europy 

Środkowej i Wschodniej, realizuje ona swą misję w warunkach zróżnicowanych 

sytuacji społecznych, nie wolnych od konfliktów o charakterze religijnym, etnicznym i 

 
338 „Deklaracja wiedeńska”, Biuletyn CEW 1993 nr 10, s. 45-47. 
339 Zob. J. Regulski, „W pierwszą rocznicę”, Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1993 nr 2, s. 8-9. 
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kulturowym340, co w sposób szczególny oddziałuje na proces tworzenia i implementacji 

formułowanych przez nią standardów międzynarodowych. 

 Prawo Rady Europy umacnia pozytywne tendencje w prawie międzynarodowym 

publicznym np. zapewniając lepszą efektywność wykonywania zobowiązań przyjętych 

na szczeblu uniwersalnym czy wzmacniając pozycję jednostek wobec państw poprzez 

przyznanie im bezpośrednich praw oraz dodatkowej ochrony prawnej.  

 Prawo Rady Europy jest częścią prawa międzynarodowego ogólnego i czasami 

koryguje jego braki. Częściej jednak je uzupełnia i przystosowuje do wymagań 

europejskich. W rezultacie tworzy prawo miedzynarodowe regionalne341. Jego wpływ 

na prawo międzynarodowe publiczne powoduje, że prawo to nie jest prawem 

statycznym lecz dynamicznym, żywym instrumentem zdolnym do przemian.  

 Statut wymienia w art. 1 lit. b siedem dziedzin współpracy członków Rady 

Europy, mianowicie sferę gospodarczą, społeczną, kulturalną, naukową, prawną i 

administracyjną, jak również ochronę i rozwój praw człowieka i podstawowych 

wolności342. Jednocześnie wyraźnie wyłącza z zakresu działalności Rady kwestie 

dotyczące obrony narodowej, co umożliwia udział w RE państw neutralnych.  

 Wobec szerokiego określenia celów RE i wobec prawa Zgromadzenia do 

uchwalania zaleceń w każdej sprawie odpowiadającej celowi organizacji343, powyższe 

wyłączenie traktuje się jako dowód przykładowego charakteru wyliczenia dziedzin 

współpracy państw członkowskich. Wyliczenie to nie obejmuje, w szczególności, 

materii „politycznych”, to jest spraw z zakresu polityki zagranicznej. W praktyce, 

materie takie były i są podejmowane przez Radę. Można zatem stwierdzić, że Rada 

Europy może podejmować działalność we wszystkich sferach, poza ściśle rozumianymi 

materiami wojskowymi – i działalność taką prowadzi, z uwzględnieniem zmieniających 

się akcentów i priorytetów.  

 

 

 
 

340 Por. The Romance-speaking Balkans: language and the politics of identity, red. A. Sorescu 
Marinković, Brill, Leiden – Boston 2021. 
341 Por. J. Skowron, Godność ludzka jako podstawowe prawo każdego człowieka. Standardy regionalne a 
uniwersalne, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw 
człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 392-403. 
342 Dz.U.1994 nr 118 poz. 565. 
343 Zob. art. 23 Statutu.  
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2.2. System instytucjonalny Rady Europy 

 

 Przez pierwsze 45 lat istnienia Rada Europy miała dwa organy, przypominające 

kompromis zawarty przy jej powstaniu: Komitet Ministrów, złożony z ministrów 

spraw zagranicznych państw członkowskich bądź ich przedstawicieli, jako organ 

decyzyjny oraz Zgromadzenie najpierw Doradcze, a od 1973 r. noszące nazwę 

Parlamentarnego, złożone z przedstawicieli parlamentów państw członkowskich, jako 

organ opiniodawczy344.  

 Komitet – organ reprezentujący czynniki rządowe – miał cechy typowe dla 

klasycznej organizacji międzynarodowej; Statut nieprzypadkowo wymienia go przed 

Zgromadzeniem. Wprowadzenie Zgromadzenia było rozwiązaniem nowym, przyjętym 

następnie nie tylko przez organizacje integracji, takie jak Wspólnoty Europejskie 

(dopóki, po raz pierwszy w 1979 r., nie dokonano bezpośredniego wyboru Parlamentu 

Europejskiego), ale również przez, związane właśnie w ten sposób z Radą Europy, Unię 

Zachodnioeuropejską i OECD (pkt. 8.1 i 8.4)345.  

 W myśl deklaracji szczytu wiedeńskiego z 1993 r. i na podstawie uchwały 

Komitetu Ministrów z 14 stycznia 1994 r., utworzony został trzeci organ RE, również o 

charakterze doradczym, mianowicie Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. 

Powstał on w wyniku przekształcenia istniejącej od 1957 r., Stałej Konferencji Władz 

Lokalnych i Regionalnych. W ten sposób, obok organów reprezentujących rządy i 

parlamenty państw członkowskich, organizacja uzyskała organ reprezentujący trzeci 

istotny składnik ustroju demokratycznego, mianowicie samorządy terytorialne, a w 

krajach o strukturze federalnej – także części składowe federacji. Tego rodzaju potrójna 

reprezentacja stanowi jedną z najbardziej specyficznych cech Rady Europy wśród 

organizacji międzynarodowych346.  

 Ministrowie spraw zagranicznych tworzący Komitet Ministrów spotykają się  co 

najmniej dwa razy do roku. Stali przedstawiciele zbierają się regularnie, co najmniej 

 
344 Zob. H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu standardów 
demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, 
red. H. Machińska, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2002, s. 
27-43. 
345 Zob. H. Ognik, Rada Europy, [w:] Europejskie struktury współpracy, red. S. Parzymies, Informator, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 59. 
346 Zob. M.A. Kamiński, Rola Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w rozwoju 
międzynarodowej współpracy samorządowej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 12, s. 35. 
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dwa razy w miesiącu, na zebraniach roboczych, które odbywają się od 1952 r., dla 

których przyjęto nazwę Komitetu Delegatów Ministrów347.  

 Komitet nie wybiera swojego przewodniczącego. Przewodnictwo obejmują na 

zasadzie rotacji, co pół roku, w alfabetycznym porządku państw, przedstawiciele 

poszczególnych rządów. Podkreśla się w ten sposób równość członków348.  

 Kompetencje Komitetu zostały sformułowane w Statucie szeroko: Komitet 

Ministrów rozpatruje środki właściwe dla realizacji celów Rady Europy tak na 

zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Do kompetencji Komitetu należy, w 

szczególności:  

- uchwalanie konwencji i porozumień europejskich, które mogą stać się przedmiotem 

ratyfikacji349,  

- uchwalanie dyrektyw dla rządów państw członkowskich w celu realizacji wspólnej 

polityki w każdym z przedmiotów działania Rady,  

- przyjmowanie nowych członków,  

- rozpatrywanie rekomendacji pozostałych organów Rady, jak również propozycji 

komitetów międzyrządowych i konferencji ministrów wyspecjalizowanych350,  

- uchwalanie programu działalności oraz budżetu Rady, jak również decydowanie w 

sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady, jak również propozycji 

komitetów międzyrządowych i konferencji ministrów wyspecjalizowanych,  

- uchwalanie programu działalności oraz budżetu Rady, jak również decydowanie w 

sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady351.  

 Poza tym Komitet Ministrów stanowi stałe forum dyskusji politycznych 

przedstawicieli państw członkowskich. 
 

347 Zob. M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej 
działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka, [w:] Rada Europy – 60 lat na 
rzecz jedności europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, Bielsko – Biała 2009, s. 6.  
348 Zob. J.M. Fiszer, Powstanie i działalność Rady Europy, „Przegląd Europejski” 2000, nr 1, s. 172. 
349 Zob. Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wkład Rady Europy w tworzenie i kodyfikację norm prawa 
międzynarodowego, „Białostockie Studia Prawnicze” 1994, nr 2, s. 141.   
350 Por. W. Stojanowska, Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (92)1 w 
sprawie wykorzystania analizy DNA w postępowaniu karnym, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 5, s. 167 – 
182; Zob. G. de Vel, T. Markert, Importance and weakness of the Council of Europe Conventions and of 
the Recommendations addressed by the Committee of Ministers to Member States, [w:] law in Greater 
Europe Towards a common legal area: studies in honour of Henrich Klebes, red. B. Haller, (I in.), The 
Hague 2000, s. 353. 
351 Zob. A. Drzemczewski, Procedura monitoringowa Komitetu Ministrów Rady Europy. Użyteczny 
mechanizm „praw człowieka”, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, 
red. H. Machińska, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2002, s. 
55-78. 
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 Zgromadzenie Parlamentarne składa się z reprezentantów parlamentów 

wszystkich państw członkowskich. Zakres działania Zgromadzenia odpowiada 

zakresowi działania Rady Europy, - tj. obejmuje wszelkie materie, z wyjątkiem spraw 

ściśle wojskowych. W sprawach innych niż wewnętrzne oraz inne niż wyraźnie 

określone w Statucie, Zgromadzenie nie ma uprawnień decyzyjnych, lecz uchwala 

zalecenia, przeznaczone dla Komitetu Ministrów, a także rezolucje i wytyczne352.  

 W kwestii uprawnień decyzyjnych, warto pamiętać, że to Zgromadzenie wybiera 

Sekretarza Generalnego organizacji, który, choć nie jest formalnie organem Rady 

Europy, wywiera istotny wpływ na jej faktyczną rolę i działalność. Wybiera ono 

również zastępców Sekretarza Generalnego, z których jeden jest szefem Kancelarii 

Zgromadzenia. Wreszcie Zgromadzenie wybiera sędziów Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka353.  

 Zgromadzenie uchwala, po przygotowaniu projektów w komisjach i po debacie, 

zalecenia we wszystkich kwestiach należących do przedmiotu działania Rady Europy i 

wyraża354, na wniosek Komitetu Ministrów, opinie, niektóre, jak w sprawie przyjęcia 

nowych członków, są niezbędne, aby Komitet Ministrów mógł podjąć stosowne 

decyzje. 

 Uchwala ono również rezolucje, skierowane do rządów państw członkowskich i 

organizacji międzynarodowych, i wytyczne, które powinny dotyczyć kwestii 

formalnych, informacyjnych, wykonawczych lub proceduralnych, lecz które w praktyce 

bywają łagodniejszą formą zaleceń355.  

 Odrębną bardzo istotną funkcją Zgromadzenia jest to, że stanowi ono najszersze 

w skali Europy forum polityczne356. Zgromadzenie jest platformą dyskusji i współpracy 

parlamentarzystów, reprezentujących różne prądy opinii publicznej krajów 

 
352 P. Evans, P. Silk, The Parliamentary Assembly: Practice and Procedure, Council of Europe, 
Strasbourg 2013, s. 34. 
353 Zob. H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – 10 lat członkostwa, wybrane 
zagadnienia, [w:] Polska w Radzie Europy – 10 lat członkostwa, wybrane zagadnienia, red. H. 
Machińska, Ośrodek Informacji Rady Europy, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2002, s. 27. 
354 Zob. Art. 23 lit. a Statutu.  
355 Zob. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Biuro Informacji Rady Europy, 
Warszawa 2000, s. 57. 
356 Por. J. Jaskiernia, Doskonalenie systemów wyborczych w świetle dokumentów Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, red. S. Sulowski, 
J. Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 352. 



 72 

członkowskich. Efektem tej współpracy jest również oddziaływanie członków 

Zgromadzenia na parlamenty i rządy swoich państw357.  

 Monitoring Zgromadzenia Parlamentarnego można traktować jako naturalną 

kontynuację procesu kontroli przedakcesyjnej, który jest realizowany przez 

Zgromadzenie przy okazji opracowywania opinii, o jakie zwraca się doń Komitet 

Ministrów358. Ustalenia poczynione w okresie poprzedzającym wydanie opinii, a 

później potwierdzone w formie zobowiązań akcesyjnych państwa, podlegają obserwacji 

ze strony organu, pod którego auspicjami zostały uzgodnione359.  

 Pozytywnie należy odnieść się do nadania procesowi monitoringowemu ram 

czasowych i obowiązku sprawozdawczości z jego rezultatów w odstępach 

sześciomiesięcznych. Niemniej warto także zauważyć, iż Zarządzenie nr 488 

ograniczyło zakres podmiotowy monitoringu tylko do nowych państw członkowskich, a 

zakres przedmiotowy jedynie do zobowiązań akcesyjnych. Wcześniejsze postanowienia 

Zarządzenia nr 485 były w obu zakresach szersze360. Zniesiono także rozróżnienie 

zadań i kompetencji obu komisji Zgromadzenia – teraz obie miały zajmować się tym 

samym, co w przyszłości miało skutkować brakiem koordynacji działań tych dwóch 

komisji.  

 Mechanizm monitoringowy Zgromadzenia nie przewidywał żadnych 

szczególnych konsekwencji niedotrzymania zobowiązań przez państwa członkowskie 

Rady Europy. W tym zakresie, w uzupełniającej Zarządzenie nr 488361, Rezolucji nr 

1031 Zgromadzenie Parlamentarne jedynie ogólnikowo odwołało się do 

„odpowiednich” postanowień Statutu Rady Europy oraz własnego Regulaminu, a także 

do punktu 2. Zarządzenia nr 488. Wskazanie Statutu organizacji oznaczało, iż 

Zgromadzenie mogłoby rozważyć zwrócenie się do Komitetu Ministrów o zawieszenie 

lub wezwanie państwa do wystąpienia i w konsekwencji wykluczenia państwa z Rady 

 
357 Zob. J.G. Stegen, The Parliamentary Assembly of the Council of Europe and its Relations with Central 
and Eastern Europe, [w:] Working Papers on Comparative Legislative Studies, red. L.D. Longley, 
Appleton 1994, s. 408. 
358 Zob. K. Torbiorn, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Ponadnarodowe 
zgromadzenia parlamentarne w Europie XXI wieku, Senat RP, Warszawa 2007, s. 176. 
359 Zob. J. Jaskiernia, Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy 
przez państwa członkowskie, [w:] Sześćdziesiąt [60] lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie 
standardów prawnych, red. H. Machińska, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 121-136. 
360 Zob. Parliamentary Assembly Order 485 (1993), General Policy of the Council of Europe, Assembly 
debate on 3 February 1993 (25th Sitting(, Doc. 6744.  
361 Zob. Parliamentary Assembly Order 488 (1993), Honouring of commitments entered into by new 
member states, Assembly debate on 29 June 1993 (39th Sitting), Doc. 6882. 
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Europy, zaś odwołanie się do regulaminu Zgromadzenia sugerowało możliwość 

odmowy ratyfikowania listów uwierzytelniających delegacji parlamentarnej państwa. 

Możliwość zastosowania takiej sankcji potwierdzało również odwołanie się do 

Zarządzenia nr 488, którego punkt 2. stanowił, iż wypełnianie zobowiązań akcesyjnych 

jest warunkiem pełnego uczestnictwa delegacji parlamentarnej nowych państw 

członkowskich.  

 Pierwotna procedura monitoringowa faktycznie była poufna, ponieważ 

sprawozdania komisji przekazywane były prezydium Zgromadzenia i nie docierały do 

samej izby, ani nie przeprowadzano nad nimi publicznych debat. Tym samym i ich 

doniosłość była mniejsza, ponieważ mało kto znał ich treść, a ponadto pozbawiano się 

sankcji psychologicznej, jaka występowałaby w sytuacji upublicznienia sprawozdania 

zawierającego negatywne wnioski co do zgodności postępowania państwa z 

zaciągniętymi zobowiązaniami. Wprawdzie prezydium Zgromadzenia mogło 

zdecydować o zdjęciu klauzuli poufności ze sprawozdania lecz nie była to praktyka 

stosowana w sposób automatyczny362. 

 W wyniku reformy procedury monitoringowej Zgromadzenia oba zarządzenia 

zostały zastąpione w kwietniu 1995 r. Zarządzeniem nr 508363. Przyczyną tej reformy 

było uchwalenie przez Komitet Ministrów deklaracji w sprawie powołania własnego 

monitoringu. Wskazano w niej, iż w nowym kształcie zasadniczą role będzie odgrywać 

Komisja do spraw prawnych i praw człowieka. To właśnie ona miała nadzorować 

implementację zobowiązań w państwach członkowskich. Z kolej Komisja do spraw 

politycznych miała jedynie opiniować postępy państwa364.   

 W 1959 r. W Strasburgu działalność swą rozpoczął Europejski Trybunał Praw 

Człowieka. Składa się on z 47 sędziów (po jednym wybranym przez każde państwo 

będące stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Prezes Trybunału wybierany 

jest na dziewięcioletnią nieodnawialną kadencję.  

 
362 Zob. P. Filipek, Geneza i ewolucja monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, [w:] 
Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, Wyższa Szkoła 
Administracji, Bielsko – Biała 2008, s. 70. 
363 Zob. Parliamentary Assembly Order 508 (1995), Honouring of obligations and commitments by 
Member States of the Council of Europe, Assembly debate on 26 April 1995 (12th Sitting), Doc. 7277. 
364 Zob. Compliance with Member States’ Commitments The Committee of Ministers Monitoring 
Procedures, Strasbourg, 29 April 2004, Monitor/Inf(2004)3. 
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 Gdy ETPCz orzeka, że doszło do naruszenia Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, ma to realne konsekwencje praktyczne365. Zainteresowane państwa muszą 

podjąć środki w celu wykonania takich orzeczeń, ponieważ są one wykonalne na 

podstawie art. 46 Konwencji366.  

 Europejski Trybunał Praw Człowieka ma do czynienia ze znaczną liczbą skarg. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna ich liczba wynosiła 59 800, co stanowiło wzrost o 6 

% w porównaniu z rokiem poprzednim367.  

 W następstwie poważnych reform (w szczególności przyjęcia Protokołu nr 11 w 

1994 r., w którym dokonano przeglądu mechanizmu monitorowania ustanowionego 

przez Konwencję poprzez ustanowienie jednego stałego Trybunału, oraz Protokołu nr 

14 w 2004 r.) zoptymalizował obsługę spraw powtarzających się lub ewidentnie 

niedopuszczalnych poprzez utworzenie składu jednoosobowego)368, liczba wniosków 

spadła do 64 850 na 31 grudnia 2015 r., a następnie 56 350 na 31 grudnia 2018 r.  

 Obecnie większość spraw dotyczy takich państw jak Federacja Rosyjska, Turcja, 

Ukraina, Rumunia oraz Włochy. Skargi dotyczące Polski stanowią jedynie 2 % ogółu 

spraw. Warto zaznaczyć, iż nadzór nad orzeczeniami ETPCz sprawuje Komitet 

Ministrów369.   

 
365 Zob. M. Matyja, Prawo do rzetelnego procesu w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, T. 3. Obszary analizy 
skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012, s. 493 – 505. 
366 Zob. M. Ziółkowski, Obowiązek przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
świetle art. 46 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz rezolucji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia 2011 r. 1787 (2011), [w:] Wykonywanie 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz 
Sejmowych, Warszawa 2012, s. 23-38. 
367 Zob. Statystyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2019 r., źródło: 
www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/statystyki-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-w-2019-roku, data 
dostępu: 29.09.2020. 
368 Zob. M. Lubiszewski, Zwiększenie efektywności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w świetle 
prac nad reformą konwencyjnego systemu kontrolnego, [w:] Problemy z sądową ochroną praw 
człowieka, red. R. Sztychmiller, J. Krzywkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012, s. 
459 – 474.  
369 Szerzej: A. Szklanna, Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
przez Komitet Ministrów – ewolucja, procedury oraz stan obecny, [w:] Sześćdziesiąt [60] lat Rady 
Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Oficyna Prawa Polskiego, 
Warszawa 2009, s. 247-266. 
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 W obszarze promocji praw człowieka zasadnicza rola przypisywana jest 

Komisarzowi Praw Człowieka. Jego działania oparte są zarówno na wspieraniu 

implementacji standardów zawartych w EKPC370 jak i działalności ETPCz371. 

 Komisarz pomaga ponadto państwom członkowskim Rady Europy w usuwaniu 

uchybień w ich krajowych systemach ochrony praw człowieka372. W tym celu odwiedza 

państwa i publikuje raporty. Propaguje również świadomość i poszanowanie praw 

człowieka, udziela porad i wskazówek w zakresie ochrony praw człowieka oraz wspiera 

prace krajowych rzeczników praw obywatelskich373.  

 Ponieważ państwa nie mają regularnej procedury sprawozdawczej, Komisarz 

Praw Człowieka nie stosuje regularnych odstępów czasu na publikowanie raportów. W 

przypadku wniosków złożonych przed wizytą krajową, zwłaszcza jeśli po ich 

zakończeniu odbyło się spotkanie z komisarzem, można mieć nadzieję, że komisarz 

podejmie te kwestie w swoim sprawozdaniu z wizyty w tym państwie. Poważne 

sytuacje naruszeń praw człowieka mogą być poruszane w raporcie rocznym lub raporcie 

kwartalnym374. Wszelkie raporty Komisarza dostępne są na jego stronie internetowej.  

 

2.3. System aksjologiczny Rady Europy 

 

 W literaturze Rada Europy określana jest mianem „organizacji demokratycznych 

państw Europy”375 W jej systemie aksjologicznym eksponowane jest „jednolite 

 
370 Zob. S. Paruch, Czynniki wpływające na skuteczność systemu instytucjonalnego ochrony praw 
człowieka w Radzie Europy, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia-instytucje-nowe 
wyzwania – praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, t. III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 
s. 62. 
371 Zob. M. Medwid-Fidler, Rola Komisarza Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w 
postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu 
ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka, Rady Europy, Unii 
Europejskiej i OBWE, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 193-194. 
372 Zob. J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy – nowa instytucja międzynarodowej 
ochrony praw, „Państwo i Prawo” 1999, z. 11, s. 3. 
373 Zob. A. Kotowska, Prawa człowieka a problemy współczesnego świata. Próba analizy zagadnienia na 
podstawie działalności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, [w:] Europejski system ochrony praw 
człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, t. 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2015, s. 50-56.  
374 Zob. P. Filipek, Wybrane sposoby kontroli wykonywania zobowiązań przyjętych przez państwa 
członkowskie organizacji międzynarodowej – na przykładzie Rady Europy, „Forum Europejskie” 2001, nr 
2, s. 29. 
375 H. Izdebski, Rada Europ. Organizacja …, s. 9.  
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pojmowanie i wspólne poszanowanie praw”376, co wiąże się z ponadnarodowym 

wymiarem dobra wspólnego społeczności europejskiej377.  

 Zasadniczą rolę odgrywa system konwencyjny Rady Europy. Konwencje a także 

ich uzupełnienia w formie protokołów nie różnią się pod względem formalnym od 

umów wypracowywanych w ramach innych organizacji międzynarodowych378, w tym 

organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, czy też w ramach mniej sformalizowanej 

współpracy międzynarodowej. Cechą charakterystyczną konwencji Rady Europy jest 

ich przedmiot, mianowicie najszerzej rozumiane prawa człowieka oraz ochrona 

dziedzictwa europejskiego379.  

 Warto zaznaczyć, że choć konwencje Rady Europy są uchwalane z myślą o ich 

ratyfikowaniu przez wszystkie państwa członkowskie380, tylko niewiele z nich 

doczekało się takiej powszechnej ratyfikacji. Z drugiej strony, konwencje te mogą być 

dostępne dla innych państw bądź nawet organizacji międzynarodowych381.  

 Należy, w tym kontekście, pamiętać, ze do jednej z istotnych konwencji Rady 

Europy, a mianowicie Europejskiej Konwencji Kulturalnej, przyjętej w Rzymie w 1954 

r. (która dotyczy także edukacji), Polska przystąpiła przed wejściem do RE, ratyfikując 

ją w 1989 r.382  

 „Perłą w koronie” systemu aksjologicznego RE stała się Europejska Konwencja 

Praw Człowieka383. Instrument w postaci tej konwencji, a zwłaszcza jej egzekwowanie 

za pomocą ETPC zasadniczo wzmacnia prawa jednostki w stosunku do sytuacji gdyby 

były one chronione jedynie za pomocą instrumentów wewnętrznych384. W tej sytuacji 

 
376 Zob. J. Barcik, Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach 
członkowskich, „Państwo i Prawo” 2019, nr 6, s. 55. 
377 Zob. A. Dąbrowska, T. Dąbrowski, Rada Europy jako „dobro wspólne” społeczności europejskiej, 
[w:] Służąc dobru wspólnemu, red. K. Kułak-Krzysiak, J. Parchomiuk, KUL, Lublin 2016, s. 103-116. 
378 Zob. Z. Galicki, Konwencje Rady Europy a prawo europejskie – klauzula rozłączności, [w:] 
Sześćdziesiąt [60] lar Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, 
Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 137-156. 
379 Zob. J. Menkes, A. Kociołek-Peksa, Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. 
europejskiego standardu praw człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw 
człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, t. 1, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2014, s. 523-541. 
380 Zob. S. Topa, Polska a konwencje Rady Europy, „Rocznik Polityki Zagranicznej” 1997, s. 248-258. 
381 Por. I. Kleniewska, Konwencje Rady Europy, „Jurysta” 1994, nr 1, s. 25-26. 
382 Dz.U. 1990 nr 8, poz. 44 i 45.  
383 Zob. 70-lecie Rady Europy, 70 lat wdrażania idei praw człowieka i demokracji, źródło: 
www.rpo.gov.pl/l/content/70-lecie-rady-europy-70-lat-wdrażania-idei-praw-czlowieka-i-demokracji, data 
dostępu: 01.10.2020. 
384 Zob. I.C. Kamiński, Kilka aktualnych uwag o Europejskiej konwencji praw człowieka i strasburskim 
Trybunale, [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i 
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system gwarancyjny, utworzony w systemie RE, staje się owym dobrem wspólnym dla 

społeczności międzynarodowej, skupionej w tej organizacji międzynarodowej385.  

 W dokumencie tym wyeksponowano zarówno działania „w tym samym duchu”, 

jak również zaznaczono znaczenie posiadania wspólnego dziedzictwa ideałów oraz 

tradycji politycznych i poszanowania wolności a także rządów prawa386. Dlatego może 

dlatego twórcy konwencji, umieszczając ją co prawda w systemie regionalnym 

(europejskim), nawiązali w niej do wartości uniwersalnych promowanych przez Narody 

Zjednoczone. Wskazano bowiem, że Konwencja stanowi pierwszy krok w celu 

zbiorowego zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego także z tego powodu konwencję tę określa się 

„prawdziwą konstytucyjną kartą podstawowych praw i wolności, cywilnych i 

politycznych”387. 

  

2.4. Prawo do edukacji w systemie aksjologicznym Rady Europy 

 

 2.4.1. Standardy prawnie wiążące  

 

 Standardy prawnie wiążące są to standardy traktatowe (lub też umowne), które 

pochodzą z umów międzynarodowych o charakterze zarówno dwustronnym jak i 

wielostronnym. Stanowią one zrąb „twardego prawa” w związku z tym, iż są one 

prawnie wiążące dla stron tych umów, jak również podlegają egzekwowaniu za pomocą 

mechanizmów w nich określonych388.   

 Jak zauważa J. Kolasa, państwa nabywają prawa oraz zaciągają zobowiązania 

poprzez wyrażenie woli zawartej w pewnym „instrumentum”, które świadczy o tym 

przedsięwzięciu, zarówno gdy ich działanie podejmowanie jest w formie traktatu, jak 

również w unilateralnej deklaracji. Podobieństwo pod względem warunków ważności 
 

funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, red. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz, Politechnika Opolska, 
Opole 2016, s. 9-22. 
385 Zob. A. Jaskiernia, Rada Europy a problemy mediów masowych, Oficyna wydawnicza ASPRA, 
Warszawa 2002, s. 56.  
386 Por. E.H. Morawska, Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, UKSW, Warszawa 2016. 
387 M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka – pierwszych sześć lat 1998 – 2004, [w:] 
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, opr. M.A. Nowicki, Zakamycze 
2005, s. 17. 
388 Zob. K. Spryszak, Wpływ „miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm 
konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 37. 
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odnosi się zarówno do ustalenia prawnie wiążącego instrumentum tworzącego traktat 

oraz do ustalenia ważności prawnej unilateralnego zobowiązania389. 

 W systemie organizacji międzynarodowych min. Rady Europy, państwa w 

wyniku przyjętych w momencie akcesji zobowiązań, wiążą się standardami prawnie 

wiążącymi. Zasadniczą rolę stanowi tu zasada pacta sunt servanda. Bez obowiązywania 

oraz praktycznego jej przestrzegania trudno byłoby nawet wyobrazić sobie proces 

tworzenia zobowiązań wobec stron390.  

 Umowy międzynarodowe w systemie organizacji międzynarodowych 

przybierają z reguły formę konwencji. W Radzie Europy na szczególną uwagę 

zasługuje umiejscowienie w jej systemie konwencyjnym Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka391.  

 Warto w tym miejscu zauważyć, iż podczas procesu tworzenia Konwencji, 

dyskusje nad sformułowaniem prawa do edukacji należały do najbardziej 

czasochłonnych. Ponieważ prawo to pierwotnie miało być umieszczone w Konwencji, a 

nie w Protokole392. Na przykład problem języka poruszony został tylko raz – w ostatniej 

fazie procesu redakcyjnego – przez Danię. Jej delegat zaproponował uwzględnienie 

języka lingwistycznego do przepisu ustanawiającego prawo do nauki. Propozycja 

brzmiała następująco:  Rodzice lub inne osoby odpowiedzialne za edukację dzieci mają 

prawo do swobodnego decydowania aby dzieci pod ich opieką uczęszczały do uznanych 

szkół z innym językiem nauczania niż język danego kraju393.  

 Prawo do edukacji wyrażone w art. 2 Protokołu nr 1 do EKPC394, mówi, iż „Nikt 

nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie 

wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego 

nauczania i wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i 

 
389 J. Kolasa, Charakter prawny aktu unilateralnego państwa, [w:] Istota źródła w porządku prawa 
międzynarodowego, red. J. Kolasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 58.  
390 Por. N. Wasilenko, Restitutio in integruj jako realizacja odpowiedzialności państwa za naruszenie 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wynikającej z zasady pacta sunt servanda na przykładzie 
Federacji Rosyjskiej, [w:] Responsibility in International Law. Odpowiedzialność w prawie 
międzynarodowym, red. Sz. Zaręba, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 207 – 222. 
391 Zob. H. Suchocka, Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo wewnętrzne państw – członków 
Rady Europy – wzajemne zależności, [w:] Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga 
pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Wydawnictwo TK, Warszawa 1996, s. 443-457. 
392 Zob. H. Wiczanowska, Ł. Szoszkiewicz, The Protection of the Right…, s. 743.  
393 Preparatory work on Article 2 of the Protocol to the Convention, 9 May 1967, Council of Europe, 
Strasbourg 1967, CDH(67)2, s. 12.  
394 Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175. 
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filozoficznymi”395. Tak ogólne sformułowanie pozostawia szerokie możliwości 

interpretacji pojęcia i zakresu treści prawa do nauki. Teza ta uzyskuje potwierdzenie w 

piśmiennictwie oraz orzecznictwie ETPCz396.  

 Zdaniem K. Łasak, z uwagi na ograniczenia psychofizyczne dzieci, utrudniające 

rozeznanie co do słuszności orientacji światopoglądowych, oraz niepełną zdolność do 

czynności prawych umożliwiającą dochodzenie „roszczeń”, drugie zdanie art. 2 

Protokołu nr 1 mówiąc wyraźnie tylko o dzieciach, ceduje ich uprawnienia na rodziców 

lub innych opiekunów prawnych397. 

 Termin „rodzice” wydaje się być szeroko interpretowanym przez Trybunał; nie 

ogranicza się do ojców i matki, ale może obejmować również dziadków398. 

 Z kolei zdaniem F.G. Jacobsa oraz R.C.A. White trochę mylącym jest to co 

rozumie się przez „przekonanie filozoficzne”. We wspólnej publikacji stwierdzają, 

bowiem, iż w rzeczywistości na etapie prac przygotowawczych nad Protokołem do 

EKPC, tekst dotyczył wyłącznie ochrony opinii religijnej, ale na kolejnym etapie 

dodano termin „filozoficzny”, aby – jak to określili - „zakryć opinie agnostyków”399.  

 Warto odnieść się do P.M. Bernitsasa, który z negatywnej formuły zdania 

pierwszego art. 2 protokołu nr 1 wywodzi trzy reguły. Po pierwsze, państwa – strony 

protokołu nie są na gruncie tej normy zobowiązane do zapewnienia określonego 

poziomu edukacji (chociaż dla wszystkich państw członkowskich Rady Europy 

wykształcenie podstawowe stanowi absolutne minimum). Po drugie, nie wynika z art. 2 

zdanie 1 dla państw – stron obowiązek świadczeń pozytywnych ani tworzenia 

określonych fom edukacji, ani gwarantowania bezpłatnego dostępu do instytucji 

oświatowych. Po trzecie, państwa te nie muszą zapewniać określonego poziomu 

kształcenia dorosłych czy też tworzyć szkół dla dzieci odpowiadających przekonaniom 

religijnym rodziców400. 

 Według K. Warchałowskiego, negatywny sposób ujęcia prawa do edukacji 

wyraźnie różni się od sposobu wyrażenia pozostałych praw merytorycznych w EKPC, 
 

395 Tamże.  
396 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji…, s. 319.  
397 K. Łasak, Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Instytut 
Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013, s. 158. 
398 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lee przeciwko Wielkiej Brytanii z 
18 stycznia 2001 r., sprawa nr 25289/94. 
399 F.G. Jacobs, R.C. White, European Convention on Human Rights” Oxford 1996, s. 264.  
400 P.M. Bernitsas, Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. 
Banaszak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1993, s. 39 – 40.  
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należy stąd wywodzić wniosek, że generalnie państwo nie musi gwarantować 

poszanowania prawa do nauki, wystarczy, że nie będzie jednostce go odmawiać401. 

Teza ta ma swoje uzasadnienie w pierwotnym projekcie EKPC, w którym proponowano 

przyjąć wyrażenie „każdy ma prawo do edukacji”, lecz odstąpiono od tego 

sformułowania, gdyż, jak argumentowano, norma ta powodowałaby znacznie 

obciążające zobowiązania państw do pozytywnych działań402. 

 W przewodniku interpretacyjnym art. 2 protokołu nr 1, wydanym przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka, czytamy: „Artykuł 2 Protokołu nr 1 wyróżnia się 

sformułowaniem przeczącym, co oznacza, że Umawiające się Strony nie uznają takiego 

prawa do nauki, które wymagałoby od nich ustanowienia na własny koszt lub w celu 

dotowania edukacji określonego rodzaju lub na określonym poziomie (Sprawa 

„dotyczących niektórych aspektów przepisów dotyczących używania języków w 

edukacji w Belgii”, Belgijska sprawa lingwistyczna”). W związku z tym państwa nie 

mają pozytywnego obowiązku stworzenia systemu edukacji publicznej lub dotowania 

szkół prywatnych. Te obszary są pozostawione ich dyskrecji. Nie można jednak 

wnioskować, że państwo ma jedynie obowiązek powstrzymania się od ingerencji oraz 

że brak jest pozytywnego obowiązku zapewnienia poszanowania tego prawa, 

chronionego przez art. 2 Protokołu nr 1. Przepis z pewnością dotyczy prawa o 

określonej istocie i wynikających z niego obowiązków. Państwa nie mogą zatem 

odmówić prawa do edukacji instytucjom edukacyjnym, które ustanowiły lub 

autoryzowały”403. 

 Prawo do nauki nie jest jednak absolutne, gdyż może prowadzić do 

dorozumianej akceptacji ograniczenia404, pamiętając, że „z samej swojej natury wymaga 

regulacji przez państwo” (belgijska sprawa językowa, zob. także, mutatis mutandis, 

 
401 K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 197.  
402 Zob. D.J. Harris, M. O’ Boyle, C. Warbick, Law of the European Convention of Human Rights, 
London-Dublin-Edinburh 1995, s. 542. 
403 Zob. European Court on Human Rights, Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European 
Convention of Human Rights: Right to education. Updated on 31 December 2020, Council of Europe, 
Strasbourg 2021, § B 3-4. 
404 Ibidem, s. s. 21-22. 
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Golder przeciwko Zjednoczonemu Królestwu405, § 38; Fayed przeciwko Wielkiej 

Brytanii, § 65). W konsekwencji władze krajowe korzystają w takich sprawach z 

pewnego marginesu oceny, chociaż ostateczna decyzja co do przestrzegania Konwencji 

należy do Trybunału. Aby zapewnić, że nałożone ograniczenia nie będą ograniczać 

przedmiotowego prawa do tego stopnia, aby naruszyć samą jego istotę i pozbawić jego 

skuteczności, Trybunał musi upewnić się, że są one przewidywalne dla 

zainteresowanych i realizują uzasadniony cel406. W przeciwieństwie do stanowiska w 

odniesieniu do artykułów 8 do 11 Konwencji, dozwolone ograniczenia nie są związane 

wyczerpującą listą „uzasadnionych celów” na podstawie art. 2 Protokołu nr 1. Ponadto 

ograniczenie prawa do nauki będzie zgodne z art. 2 Protokołu nr 1, jeśli istnieje 

rozsądny stosunek proporcjonalności między zastosowanymi środkami a zamierzonym 

celem407. Konwencję należy odczytywać jako całość, a art. 2 Protokołu nr 1 stanowi, 

przynajmniej jego  zdanie drugie, lex specialis w odniesieniu do art. 9 w sprawach 

oświaty i nauczania”408. 

 Jak zauważa M. Nowicki, analiza konstrukcji językowej art. 2 protokołu nr 1 

wskazuje, że jest to „raczej prawo do swobody edukacji niż społeczne czy kulturalne 

prawo do nauki”409, co zostało potwierdzone w orzeczeniu Trybunału (w tzw. 

belgijskiej sprawie językowej z 23 lipca 1968 r.)410. Sześć grup wnioskodawców 

twierdziło, że różne aspekty ustawodawstwa belgijskiego regulujące używanie języków 

w szkołach były niezgodne z EKPC.  

 
405 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 21 lutego 1975 r. w sprawie Golder przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 4451/70, § 38. 
406 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Leyla Şahin przecowko Turcji z listopada 
2005, nr skargi 44774/98, § 154. 
407 Ibidem. 

408 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 czerwca 2007 r. w sprawie Folgerø i inni 
przeciwko Norwegii, nr skargi 17472/02, § 84; wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 
listopada 2009 r. w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom, nr skargi 30814/065, § 59; wyrok 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 10 stycznia 2017 r. w sprawie Osmanoğlu i kocabaş 
przeciwko Szwajcarii, skarga nr 29086/12, §§ 90-93. 

409 Zob. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998, s. 
14-15. 
410 Opinia wyrażona podczas posiedzenia Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli Komisji 
Konstytucyjnej ZN z 30.11.1994 r., Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego’ nr X, 
Warszawa 1994. 
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 Warto ponadto wskazać, iż w belgijskiej sprawie językowej, skarżący 

argumentowali, iż „przekonania filozoficzne” należy interpretować tak, aby 

obejmowały kulturowe i językowe preferencje rodziców.   

 Negatywne sformułowanie prawa do edukacji ograniczyło Europejski Trybunał 

Praw Człowieka do nadania prawu ekspansywnego znaczenia. Trybunał orzekł, że 

prawo do edukacji nie implikuje zobowiązania państwa strony do zapewnienia 

bezpłatnej lub dotowanej edukacji określonego typu lub określonego poziomu.  

Interesujące rozważania podejmuje O. Rudak, wskazując nieliczne opinie o 

wolnościowym charakterze prawa do nauki, które w istocie może być ujmowane jako 

„wolność człowieka pozwalającą na realizację aktu jego woli”411. W świetle rozwiązań 

przyjętych w art. 2 zdaniu 1 protokołu nr 1 autor konstatuje, iż powinny one być 

traktowane raczej jako „kluczowa reguła interpretacyjna” wobec wewnętrznych norm 

prawnych związanych z prawem do kształcenia412.  

 Wolnościowy charakter prawa do edukacji prezentuje J. Mikosz, którego 

zdaniem prawo to, w formie przyjętej w protokole nr 1, może być potraktowane jedynie 

jako element integralnie związany z wolnością sumienia i wyznania lub też jako 

czynnik służący rozwiązywaniu doraźnych problemów na rynku pracy. Jednocześnie 

zwraca uwagę na fakt, że EKPC, podobnie jak pozostałe konwencje regionalne, opiera 

się na liberalnej koncepcji praw człowieka, co zapewne nie wpływa na podniesienie 

zakresu i poziomu realizacji tego prawa. Niemniej autor uznaje możliwość wniesienia 

skargi na naruszenie prawa chronionego EKPC, podobnie jak pozostałe konwencje 

regionalne, opiera się na liberalnej koncepcji praw człowieka, co zapewne nie wpływa 

na podniesienie zakresu i poziomu realizacji tego prawa. Niemniej autor uznaje 

możliwość wniesienia skargi na naruszenie prawa chronionego EKPC za bezsporne 

osiągnięcie europejskiego systemu ochrony praw człowieka dla faktycznej realizacji 

prawa do edukacji413. 

 W kwestii charakteru prawa do edukacji w ujęciu przepisów art. 2 protokołu nr 1 

wątpliwości nie ma T. Jasudowicz i słusznie kwalifikuje to praw człowieka pierwszej 

generacji poddanych skutecznej kontroli organów strasburskich. Natomiast negatywna 

 
411 Zob. O. Rudak, Prawo do nauki, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. 
Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 495.  
412 Tamże, s. 495.  
413 J. Mikosz, Prawo do nauki, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Ossolineum, 
Wrocław-Kraków-Warszawa 1991, s. 1008-1009. 
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formuła wyrażająca to prawo powinna przede wszystkim przysłużyć się do 

wzmocnienia jego rangi414. 

 Sformułowanie „nikt nie może być pozbawiony prawa do edukacji” w istocie 

oznacza, że każdy musi mieć zapewnioną możliwość kształcenia się. Stąd omawiana 

regulacja nakłada na państwa – strony obowiązek utrzymywania powszechnie 

dostępnego systemu edukacyjnego. Idąc tym tokiem argumentacji, należy wskazać na 

korelację art. 2 protokołu nr 1 z zasadą niedyskryminacji. Związek ten implikuje 

kolejne zobowiązanie władz publicznych państw-stron protokołu nr 1 do 

zagwarantowania równego dostępu do systemu edukacji osobom z grup szczególnie 

narażonych na dyskryminację w dziedzinie oświaty przez podjęcie wszelkich działań w 

zakresie organizacyjnym i finansowym mających na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych w takim stopniu, aby nikt nie był pozbawiony prawa do nauki. Wydaje 

się, że treść art. 2 protokołu nr 1 nie stwarza przeszkód, aby kształcenie było odpłatne, 

wówczas jednak osoby, które nie mogłyby udźwignąć ciężarów opłacania nauki, 

musiałby mieć zapewnioną przez państwo odpowiednią pomoc materialną, gdyż żadne 

trudne okoliczności nie mogą zamknąć nikomu dostępu do edukacji.  

 Zobowiązania państw są jeszcze większe, gdy z prawa do edukacji korzystają 

dzieci, co wynika ze sformułowania zdania 2 art. 2 protokołu nr 1. Przepis ten wyraźnie 

wskazuje, że każde państwo – strona obowiązkowo wypełnia swoje funkcje w zakresie 

nauczania i wychowania, a jak wcześniej wykazano, terminologia ta ma z reguły 

zastosowanie właśnie do nauki dziecka.  

 Należy uznać za trafne poglądy, według których na gruncie art. 2 protokołu nr 1 

negatywna formuła prawa do edukacji generalnie przyczynia się do podwyższenia 

stopnia ochrony tego prawa, szczególnie priorytetowo traktowane jest prawo dziecka do  

nauki. Teza ta znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie organów strasburskich415.  

 Według orzecznictwa państwu można doprecyzować ogólną regułę 

powszechności dostępu do edukacji. Niespełnienie uzasadnionych, z perspektywy 

konwencyjnego systemu ochrony praw człowieka, warunków dostępności do urządzeń 

edukacyjnych nie narusza przewidzianego w nim prawa do edukacji. Z pewnością nie 

można uzależniać wykonywania prawa do nauki od zameldowania się rodziców w 

miejscu kształcenia się dziecka, co jest istotne zwłaszcza dla osób znajdujących się w 
 

414 T. Jasudowicz, Prawo do nauki …, s. 279-287. 
415 Zob. H. Babiuch, Prawo do edukacji…, s. 321.  
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trudnych sytuacjach przejściowych, takich jak rodziny chroniące się przed wojną na 

terytorium innego kraju, czy w ogóle migrantów416. Jeśli kandydat spełnił wymogi 

przyjęcia do szkoły lub uczelni, odmowa jako arbitralna będzie niezgodna z prawem417. 

 Warto zauważyć, iż w przeciwieństwie do innych dokumentów regionalnych 

EKPC odegrała dominującą rolę w wywieraniu wpływu na państwa europejskie. W 

znacznej liczbie państw – stron, EKPC ma status prawa krajowego418.  

 Należy także wskazać, iż wiele praw chronionych EKPC i jej Protokołami jest 

również uregulowanych, niekiedy nawet bardziej szczegółowo, w ramach Europejskiej 

Karty Społecznej (1961 r.) i jej zrewidowanej wersji (1996 r.).  

 Karta stanowi ważny traktat dotyczący praw socjalnych419, zapewniający 

również prawo do edukacji od poziomu podstawowego do wyższego oraz prawo do 

nauki zawodowej w tym szkoleń tj. art. 9 prawo do poradnictwa zawodowego, art. 10 

prawo do szkolenia zawodowego, art. 15 § 1 prawo do nauki zawodu przez osoby 

niepełnosprawne  i art. 17 § 1 Prawo dzieci i młodocianych do kształcenia i szkolenia. 

Warto także zwrócić uwagę na art. 7, dotyczący pracy dzieci, który stanowi, że osoby, 

które nadal podlegają obowiązkowi szkolnemu, nie będą zatrudniane, ponieważ 

pozbawiłoby to ich pełnej korzyści z nauki.  

 Ocena zgodności krajowych ram prawnych z tymi przepisami jest 

przeprowadzania w systemie raportowania poprzez publikowane w nich wnioski (raz na 

rok).  

 Art. 17 Zrewidowanej Karty zawiera ogólne prawo do edukacji. Wymaga tym 

samym od państw ustanowienia i utrzymania bezpłatnego systemu edukacji: „2. 

zapewnienia dzieciom i młodocianym bezpłatnego kształcenia na szczeblu 

podstawowym i średnim, a także podejmowania środków w celu popierania regularnego 

uczęszczania do szkoły”420. 

 
416 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Timishev przeciwko Rosji z 13 
grudnia 2005 r., skarga nr 55762/00 et al., § 66. 
417 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Mürsel Eren przeciwko Turcji z 
07.01.2006 r., sprawa nr 60856/00, § 50. 
418 Zob. D. Pudzianowska, A. Bodnar, Uwzględnianie europejskiej konwencji praw człowieka w procesie 
legislacyjnym, [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 
s. 357-369. 
419 Zob. B. Paździor, Europejska Karta Społeczna, „Polityka Społeczna” 1996, nr 9, s. 1-4. 
420 Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), źródło: www.rm.coe.int/168047e175, data dostępu: 
24.10.2020. 
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 Oceniając skuteczność systemu, EKS bada czy istnieje właściwie funkcjonujący 

system szkolnictwa podstawowego i średniego, jaka jest liczba dzieci uczęszczających 

do szkoły, liczba szkół, liczebność klas, stosunek wychowanków, a także jak wygląda 

sam system kształcenia nauczycieli. Z kolei tam, gdzie jest znaczna liczba dzieci, które 

porzuciły szkołę, lub nastąpiło niepowodzenie w ukończeniu edukacji obowiązkowej, z 

przepisów Karty wynika, iż należy podjąć środki w celu poprawy tej sytuacji421.  

 Skuteczny system edukacji wymaga ponadto istnienia mechanizmu 

monitorowania jakości prowadzonej edukacji i zapewnienia jej wysokiego poziomu.  

 Warto zwrócić szczególną uwagę, iż Karta odnosi się do edukacji grup 

szczególnie wrażliwych, np. dzieci z mniejszości, dzieci ubiegających się o azyl, dzieci 

przebywających w szpitalu, dzieci pod opieką, nastolatek w ciąży, nastoletnich matek i 

młodych dzieci oraz dzieci pozbawionych wolności. W razie potrzeby równy dostęp do 

edukacji tych dzieci powinien być zagwarantowany za pomocą specjalnych środków422.  

 W celu nadzorowania przestrzegania przez państwa Rady Europy postanowień 

EKS powołany został Europejski Komitet Praw Społecznych. Zdaniem M. Wujczyka, 

otwartość systemu ustanowionego przez Kartę dla państw członkowskich RE pozwala 

nadać komitetowi przymiot powszechności w zakresie działania na rzecz praw 

społecznych423.  

Z punktu widzenia analizy standardów prawnie wiążących dotyczących prawa 

do edukacji, należy także odnieść się do Europejskiej Karty języków regionalnych lub 

mniejszościowych424. Traktat ten ma bowiem na celu ochronę oraz promocję języków 

historycznych, regionalnych i mniejszościowych Europy425. Został on przyjęty z jednej 

strony w celu zachowania i rozwoju tradycji dziedzictwa kulturowego Europy, a z 

drugiej – w celu poszanowania niezbywalnego i powszechnie uznawanego prawa do 

używania języka regionalnego lub mniejszościowego w życiu prywatnym i publicznym. 

 
421 Zob. The Right to Education Under The European Social, źródło: www.right-to-
education.org/sites/right-to-education.org/files/resource, data dostępu: 24.10.2020. 
422 Zob. S. Quinlivan, Emerging Jurisprudence on Inclusive Education under the European Social 
Charter (Revised), “The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law” 2019, vol. 10, 
s. 447-472. 
423 M. Wujczyk, Europejski Komitet Praw Społecznych Rady Europy jako ponadpaństwowy organ 
ochrony praw społecznych, [w:] Instytucje ochrony praw człowieka, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, B. 
Przywora, Monografie Instytutu Prawa Ustrojowego, Instytut Prawa Ustrojowego, Warszawa 2015, s. 
266.  
424 Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121. 
425 Zob. J. Sobczak, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument 
integracji międzynarodowej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2009, nr 3, s. 25-46. 
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Art. 8 dotyczy prawa do używania języka regionalnego lub mniejszościowego w 

edukacji. W szczególności jego ustępy a do f przedstawiają trzy szerokie opcje dla 

używania języków regionalnych lub mniejszościowych w systemie edukacji. Po 

pierwsze jest mowa o edukacji jednojęzycznej, czyli takiej w której nauka w danym 

języku prowadzona jest w całości na szczeblu regionalnym lub mniejszościowym. Po 

drugie wskazuje się na możliwość edukacji dwujęzycznej, podczas gdy w trzeciej opcji 

zezwala się na nauczanie języka regionalnego lub mniejszościowego jako części 

programu nauczania.  

W kontekście mniejszości narodowych, warto także odnieść się do Konwencji 

ramowej o ochronie mniejszości narodowych426. Jej celem jest określenie zasad 

prawnych, których państwa zobowiązują się przestrzegać w celu zapewnienia ochrony 

mniejszości narodowych427. Art. 12 uznaje zasadę równych szans w dostępie do 

edukacji na wszystkich poziomach dla osób należących do mniejszości narodowych. 

Art. 13 gwarantuje im prawo do zakładania prywatnych instytucji edukacyjnych. Z 

kolei art. 14 odnosi się do ich prawa do nauki języków mniejszościowych oraz, w miarę 

możliwości, do uczenia się języka mniejszości lub do nauki w tym języku.  

 Także kontekst prawa do edukacji wskazany został w Europejskiej Konwencji o 

statusie prawnym pracowników migrujących428. W jej art. 14 zawarto bowiem ochronę 

prawa pracowników migrujących do edukacji i szkolenia zawodowego na takich 

samych zasadach jak w przypadku pracowników krajowych.  

 

 2.4.2. Standardy o charakterze tzw. „miękkiego prawa”.  

 

 „Miękkie prawo” obejmuje szeroką gamę instrumentów o różnym charakterze i 

funkcjach, które bardzo utrudniają ujęcie go w jednej formule429. Jedyną wspólną cechą 

jest to, że ma formę pisemną, ale inne cechy są zmienne i negocjowalne, a także 

 
426 Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209.  
427 Zob. Z. Galicki, Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i jej 
mechanizm monitorujący, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4, s. 125 – 131. 
428 Europejska Konwencja o statusie pranym pracowników migrujących, Strasburg 24 listopada 1977 r., 
European Treaty Series – No. 93.  
429 Zob. K. Spryszak, Wpływ “miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm 
konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 45. 
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stanowią „nieskończoną różnorodność”430. Zatem sam termin obejmuje miękkie zasady 

które są zawarte w traktatach431, niewiążących lub dobrowolnych rezolucjach, 

zaleceniach432, kodeksach postępowania i standardach433. Trudno jest znaleźć dobrą 

definicję miękkiego prawa, ponieważ termin ten był przedmiotem żarliwych debat 

miedzy tymi, którzy zaprzeczają istnieniu takiego prawa, a tymi, którzy uważają je za 

nowe quasi źródło prawa międzynarodowego434. Krótko mówiąc można go zdefiniować 

jako przepisy normatywne zawarte w niewiążących tekstach. Ponadto obejmuje to słabe 

postanowienia umów międzynarodowych, które nie pociąga za sobą zobowiązań435. 

Prawo miękkie wywołało debaty doktrynalne na temat różnicy między nim a 

prawem twardym (prawnie wiążącym)436, zakorzenionym w stanowiskach 

przyjmowanych na gruncie podstaw437 lub źródeł prawa międzynarodowego438 lub 

procesu stanowienia prawa439. Niektórzy autorzy opierają się na binarnym rozróżnieniu 

między regułami prawnymi i pozaprawnymi440, podczas gdy inni wybierają ideę 

stopniowanej normatywności441 lub kontinuum lub istnienia półcienia, w którym 

znajduje się miękkie prawo442.  

 
430 Zob. H. Hillgenberg, A fresh look at the soft law, “European Journal of International Law” 1999, Vol. 
10, s. 513. 
431 Zob. A.E. Boyle, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, “International and 
Comparative Law Quarterly” 1999, Vol. 48, s. 903. 
432 Zob. W. Hoffman-Riem, The Venice Commission of the Council of Europe – Standards and Impact, 
“The European Journal of International Law” 2014, No. 2, s. 581. 
433 Zob. K. Abbott, D. Sindal, Hard and Soft Law in International Governance, [w:] International Law: 
Classic and Contemporary Readings, red. C.KU., P.F. Dietl, Lynne Rienner, Boulder 2009, s. 18. 
434 Zob. A. Schäfer, Resolving Deadlock: Why International Organisations Introduce Soft Law, 
“European Law Journal” 2006, No. 2, s. 194. 
435 Zob. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2015, s. 61. 
436 Zob. A.M. Świątkowski, M. Wujczyk, Miękkie (soft) standardy międzynarodowe i „twarde” (hard) 
prawo krajowe o informacji i konsultacji pracowników, [w:] Informowanie i konsultacja pracowników w 
polskim prawie pracy, red. A. Sobczyk, UJ Fundacja Friedricha Eberta, Kraków 2008, s. 23-38. 
437 Zob. P. Skuczyński, Soft law w perspektywie teorii prawa, [w:] System prawny, red. O. Bogucki, S. 
Czepita, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 327. 
438 Zob. C.M. Chinkin, The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law, 
‘International and Comparative Law Quarterly” 1989, nr 4, s. 853. 
439 Zob. R. Bierzanek, „Miękkie” prawo międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 1, s. 91-
106. 
440 Zob. W. Bańczyk, „Miękkie prawo ale prawo”, czyli o obowiązku przestrzegania soft law, 
„Internetowy Przegląd Prawniczy TBŚP UJ” 2016, nr 1, s. 62. 
441 Zob. J. Kammenhofer, Uncertainty in the Formal Sources of International Law. Customary 
International Law and Some of its Problems, “European Journal of International Law” 2004, Vol. 15, s. 
525. 
442 Por. P. Pecak, „Miękkie” prawo międzynarodowe w procesie stosowania prawa krajowego, [w:] 
Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, UMCS, Lublin 2006, 
s. 129-137. 
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Prawo miękkie pełni również różne funkcje, obejmujące tworzenie prawa oraz 

jego wykładnię i adaptację, a także delegowanie funkcji powierzonych organom 

międzynarodowym zajmującym się rozwojem prawa międzynarodowego, nadając im 

miękką odpowiedzialność i miękkie instrumenty monitorowania i egzekwowania443. 

 Państwa członkowskie Rady Europy przyjęły kilka ważnych dokumentów o 

charakterze miękkiego prawa, które stanowią punkt odniesienia a także bodziec do 

działań na szczeblu krajowym oraz sposób rozpowszechniania dobrych praktyk i 

podnoszenia standardów dotyczących prawa do edukacji w całej Europie. Obejmują one 

Kartę Rady Europy dotyczącą edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa i 

edukacji w zakresie praw człowieka (CM/Rec(2010)7)444, zalecenie w sprawie 

promowania i uznawania pozaformalnej edukacji/uczenia się młodych ludzi (CM/Rec 

(2003)8445, zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie 

edukacji Romów i Wędrowców w Europie (CM/Rec (2009) 4446; zalecenie Komitetu 

Ministrów w sprawie odpowiedzialności publicznej za szkolnictwo wyższe i badania 

(CM/Rec (2007) 6447 oraz zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie dialogu 

międzykulturowego i wizerunku drugiego w nauczaniu historii (CM/Rec (2011) 6E)448. 

Zalecenie dotyczące zapewnienia wysokiej jakości edukacji (2012) 13449.  

 Karta odzwierciedla rozumienie Rady Europy co do znaczenia roli edukacji w 

promowaniu podstawowych wartości Rady – demokracji, praw człowieka i 

praworządności oraz w zapobieganiu łamaniu praw człowieka. To też opiera się na 

opracowaniu przez Radę szerokiej gamy programów współpracy w dziedzinie edukacji 

 
443 Zob. V. Pergantis, Soft Law, Diplomatica Assurance and the Instrumentalisation of Normativity: 
Wither as Liberal Promise, “Netherlands Law Review’ 2009, No. 2, s. 139. 
444 Zob. Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights 
Education, CM/Rec(2010)7 of the Committee of Ministers. 
445 Zob. Recommendation Rec(2003)8 of the Committee of Ministers to member states on the promotion 
and recognition of non-formal education/learning of young people, Adopted by the Committee of 
Ministers on 30 April 2003 at the 838th meeting of the Minister’s Deputies. 
446 Zob. Recommendation CM/Rec(2009)4 of the Committee of Ministers to member states on the 
education of Roma and Travelers in Europe, Adopted by the Committee of Ministers on 17 June 2009 at 
the 1061 st meeting of the Minister’s Deputies.  
447 Zob. Recommendation CM/Rec(2007)6 of the Committee of Ministers to member states on the public 
responsibility for higher education and research (Adopted by the Committee of Ministers on 16 May 2007 
at the 995th meeting of the Minister’s Deputies).  
448 Zob. Recommendation CM/Rec(2011)6 of the Committee of Ministers to member states on 
intercultural dialogue and the image of the other in history teaching (Adopted by the Committee of 
Ministers on 6 July 2011 at the 118th meeting of the Minister’s Deputies).  
449 Zob. Recommendation CM/Rec (2012)13 of the Committee of Ministers to member States on ensuring 
quality education (Adopted by the Committee of Ministers on 12 December 2012 at the 1158th meeting of 
the Minister’s Deputies).  
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obywatelskiej i praw człowieka, zarówno formalnej, jak i pozaformalnej edukacji od 

1997 r. do chwili obecnej. Zostało to zaznaczone na różnych etapach, zwłaszcza 

zwrócić należy uwagę na sztandarowy projekt Rady Europy zatytułowany „Edukacja na 

rzecz demokratycznego obywatelstwa i praw człowieka”450.  

Edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu podstawowych wartości Rady 

Europy: demokracji, praw człowieka oraz rządów prawa, a także zapobieganiu 

naruszeniom praw człowieka. Co więcej, edukacja jest w coraz większym stopniu 

postrzegana jako środek hamujący przemoc, rasizm, ekstremizm, ksenofobię, 

dyskryminację i brak tolerancji. Wzrost świadomości w tym zakresie został 

odzwierciedlony poprzez przyjęcie Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach 

Człowieka Rady Europy przez 47 Państw Członkowskich w ramach Zalecenia 

Rec(2010)7 Komitetu Ministrów. Karta została opracowana w wyniku szeroko 

zakrojonych kilkuletnich konsultacji, nie jest dokumentem wiążącym. Stanowi ona 

jednak ważny punkt odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się edukacją 

obywatelską oraz edukacją o prawach człowieka. Karta wskazuje kierunki i wyrażane 

jest oczekiwanie, że doprowadzi do podejmowania właściwych działań w Państwach 

Członkowskich, a także przyczyni się do upowszechniania dobrych praktyk oraz 

podnoszenia standardów w Europie i poza nią. Karta zapewnia punkt ciężkości i 

stanowi katalizator działań w państwach członkowskich. Jest to także sposób na 

rozpowszechnianie dobrych praktyk i podnoszenie standardów w całej Europie i poza 

nią.   

 Karta zawiera 16 szczegółowych artykułów dotyczących edukacji dla 

demokracji, edukacji obywatelskiej i praw człowieka rozwiniętych w czterech 

głównych rozdziałach tj.: I. Postanowienia ogólne (zakres, definicje, relacje między 

EDC i HRE, struktury konstytucyjne i priorytety państw członkowskich), II. Cele i 

zasady (formalne kształcenie ogólne i zawodowe, szkolnictwo wyższe, demokratyczny 

rząd, szkolenia, rola organizacji pozarządowych, organizacji młodzieżowych i innych 

interesariuszy, kryteria oceny); IV. Ocena i współpraca (Ocena i przegląd, współpraca 

w działaniach następczych, współpraca międzynarodowa i europejska). 

 
450 Zob. D. Kerr, The Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human 
Rights Education (EDC/HRE): and its Implementation, źródło: 
www.ed.europa.eu/jrc/sites/files/cce2013rome_s2, data dostępu: 28.20.2020. 
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 Karta zwraca uwagę na powiązanie edukacji na rzecz obywatelstwa 

demokratycznego i edukacji w zakresie praw człowieka. Wskazuje, iż różnią się one co 

prawda tematem i zakresem, lecz nie celami i praktykami. W rozumieniu Karty 

edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego koncentruje się przede wszystkim na 

prawach i obowiązkach demokratycznych oraz aktywnym uczestnictwie w sferze 

obywatelskiej, politycznej, społecznej, ekonomicznej, prawnej i kulturowej 

społeczeństwa, podczas gdy edukacja praw człowieka dotyczy szerszego spektrum praw 

człowieka i podstawowych wolności w każdym aspekcie życia ludzi451.  

 Z treści Karty wynika, iż państwa członkowskie powinny uwzględnić edukację 

na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka w programach nauczania w 

ramach edukacji formalnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim, a 

także w kształceniu i szkoleniu ogólnym i zawodowym. Państwa członkowskie 

powinny również w dalszym ciągu wspierać, weryfikować i aktualizować edukację na 

rzecz demokratycznego obywatelstwa i praw człowieka w tych programach nauczania, 

aby zapewnić ich znaczenie i zachęcać do trwałości w tej dziedzinie452.  

 Karta definiuje „edukację na rzecz obywatelstwa demokratycznego” jako 

edukację, szkolenie, podnoszenie świadomości, informacje, praktyki i działania, których 

celem jest wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i zrozumienie oraz rozwijanie 

ich postaw i zachowań, aby umożliwić im ćwiczenie i obronę ich demokratycznego 

prawa i obowiązków w społeczeństwie, docenianie różnorodności i odgrywanie 

aktywnej roli w życiu demokratycznym w celu promowania i ochrony demokracji i 

państwa prawa”. Główne zasady edukacyjne leżące u podstaw tego typu edukacji to: 

docenianie różnorodności, integracji, równości szans, szacunek dla godności ludzkiej i 

życia w pokoju453.  

 W myśl postanowień Karty „edukacja o prawach człowieka” oznacza „edukację, 

szkolenia, podnoszenie świadomości, informowanie oraz działania, których celem jest 

wyposażenie uczących się w wiedzę, umiejętności oraz kształtowanie ich postaw 

 
451 Zob. N. Clough, C. Holden, Education for Citizenship: Ideas into Action: A Practical Guide for 
Teachers of Pupils Aged 7-14, Routledge, Abington 2002, s. 23.  
452 Por. D. Kerr, B. Losito, R. Sanchez, B. Hoskins, W. Smirnov, J. Krek, Strategic support for decision 
makers: policy tool for education for democratic citizenship and human rights: drawing upon the 
experiences of the Council of Europe’s EDC/HRE project, Council of Europe, Strasbourg 2010. 
453 Zob. Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy. Przyjęta w ramach  
zalecenia Rec(2010)7 Komitetu Ministrów, Departament ds. Edukacji Rady Europy, Strasburg 2010, s. 
15. 
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i zachowań służących wzmocnieniu udziału tych osób w działaniach na rzecz 

budowania i obrony powszechnej kultury praw człowieka w społeczeństwie, mając na 

uwadze promowanie i ochronę praw człowieka i podstawowych wolności”454. 

Karta wyróżnia przy tym: 1)  „edukację formalną” oznaczającą 

ustrukturyzowany system kształcenia i szkolenia zaczynający się od poziomu przed- 

szkolnego i podstawowego, poprzez szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej aż po 

uniwersytet. Z zasady odbywa się w ramach instytucji kształcenia ogólnego i 

zawodowego, oraz prowadzi do uzyskania świadectwa”; 2) „edukację nieformalną”, 

oznaczającą  „wszelkie, realizowane poza edukacją formalną zaplanowane formy 

edukacyjne, opracowane w celu poszerzenia umiejętności i kompetencji”; 3) „edukację 

pozaformalną”,  oznaczającą „trwający całe życie proces, w ramach którego każda 

osoba kształtuje postawy i wartości oraz nabywa umiejętności i wiedzę, czerpiąc 

z oddziaływań i zasobów edukacyjnych występujących w jej środowisku oraz z życia 

codziennego (rodzina, grupy rówieśnicze, sąsiedzi, spotkania, biblioteka, media, praca, 

zabawa, itp.)”455. 

W Karcie podkreślono, że „Edukacja obywatelska i edukacja o prawach 

człowieka są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają. Różnice pomiędzy 

nimi dotyczą raczej przedmiotu zainteresowania i zakresu, niż celów i stosowanych 

praktyk. Edukacja obywatelska skupia się przede wszystkim na prawach i obowiązkach 

obywatelskich oraz aktywnym uczestnictwie, co ujmowane jest w odniesieniu do 

obywatelskiej, politycznej, społecznej, gospodarczej, prawnej i kulturalnej sfery życia 

społeczeństwa, podczas gdy edukacja o prawach człowieka zajmuje się szerszym 

spektrum praw człowieka oraz podstawowych wolności w każdym aspekcie ludzkiego 

życia”456. 

 W 2011 r. przeprowadzono ocenę, która miała na celu zebranie informacji o 

wdrożeniu i upowszechnieniu Karty w 47 państwach członkowskich Rady Europy. 

Starano się także uzyskać efekt dalszego postępu państwa członkowskiego w dążeniu 

do realizacji celów i zasad EDC/HRE promowanych w Karcie. Takie informacje są 

cenne dla Rady Europy i jej partnerów w podejmowaniu edukacji na rzecz 

 
454 Ibidem, § 2b. 
455 Ibidem, § 2 c, d i e. 
456 Ibidem, § 3. 
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demokratycznego obywatelstwa i edukacji praw człowieka oraz rozwoju Karty w 

nadchodzących latach. Pełny raport ewaluacyjny został opublikowany w 2012 r.457 

 Edukacja na rzecz obywatelstwa europejskiego stała się swego rodzaju 

odpowiedzią na wyzwania w społeczeństwach europejskich. Narracja zjednoczonej 

Europy ze wspólnymi wartościami i celami przez długi czas była kluczowym 

katalizatorem integracji i spójności społecznej w Europie. Jednak wskazuje się, iż w 

następstwie pojawiających się wyzwań gospodarczych i społeczno-politycznych 

poczucie przynależności i zaangażowania zaczęło słabnąć, wywołując niestabilność 

społeczną, polaryzację polityczną i ksenofobię w Europie. Konkretne polityki Rady 

Europy, ale również i Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i młodzieży mają na celu 

sprostanie tym wyzwaniom. Deklaracja paryska z 2015 r. umieściła obywatelstwo w 

centrum polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, a zdobywanie przez młodych ludzi 

kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych poprzez edukację 

uznano za jeden z głównych celów w walce ze współczesnymi wyzwaniami458. 

Znaczenie edukacji obywatelskiej zostało odpowiednio podkreślone w rezolucji Rady w 

sprawie promowania w UE rozwoju społeczno-gospodarczego i włączenia poprzez 

edukację: wkład kształcenia i szkolenia w europejski semestr 2016459.  

 Ponad 400 przedstawicieli rządów, instytucji edukacyjnych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego debatowało na temat przyszłości edukacji obywatelskiej 

i praw człowieka w Europie na konferencji w Strasburgu w dniach 20-22 czerwca 2017 

r. Uczestnicy dyskutowali o bieżących wyzwaniach i możliwościach w tym obszarze, 

wymieniali przykłady dobrych praktyk wyciągnięte wnioski i proponowane zalecenia 

dotyczące przyszłych działań, w tym szczegółowe kryteria i mechanizmy oceny 

postępów, w szczególności w ramach Karty Rady Europy w sprawie edukacji na rzecz 

obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka. Wnioski z Raportu o stanie edukacji 

obywatelskiej i praw człowieka w Europie stanowiły podstawę do dyskusji podczas 

wydarzenia460. Efektem konferencji była szczegółowa analiza sytuacji w tym zakresie i 

 
457 Raport dostępny na: 
www.coe.int/t/dg4/education/edc/conference2012/Source/DGIIEDUCDPPE_BU201217_ITEM8_EN.pdf
, data dostępu: 28.10.2020. 
458 Zob. Broszura dotycząca realizacji postanowień „Deklaracji Paryskiej” z 17 marca 2015 roku, źródło: 
www.eurydice.org.pl, data dostępu: 28.10.2020. 
459 Doc. 42016y0319(01), OJ C 105, 19.3.2016.  
460 Zob. Learning to Live Together – A Conference on the Future of Citizenship and Human Rights 
Education in Europe, https://www.coe.int/en/web/edc, data dostępu: 31.12.2021. 
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sformułowanie szeregu rekomendacji szczegółowych dla Komitetu Ministrów RE i 

państw członkowskich461. 

 Karta Rady Europy stała się ważnym punktem odniesienia dla wszystkich osób 

zajmujących się edukacją obywatelską i prawami człowieka. Jest to również sposób 

rozpowszechniania dobrych praktyk i podnoszenia standardów w całej Europie. 

 Rada Europy zwraca uwagę na to nieformalne podejście do edukacji. Daje temu 

wyraz w zaleceniu w sprawie promowania i uznawania pozaformalnej edukacji/uczenia 

się młodych ludzi (CM/Rec (2003)8.  

 Ta pozaformalna edukacja,  zdaniem Rady Europy, stanowi zaplanowane, 

ustrukturyzowane programy i procesy edukacji osobistej i społecznej młodych ludzi, 

mające na celu poprawę szeregu umiejętności i kompetencji, wykraczające poza 

formalny program nauczania. Edukacja nieformalna ma miejsce w takich organizacjach 

młodzieżowych, klubach sportowych, grupach teatralnych i grupach społecznych, gdzie 

młodzi ludzie spotykają się np. aby wspólnie realizować projekty, grać w gry, 

dyskutować, wyjeżdżać na kemping lub tworzyć muzykę i przedstawienia. Osiągnięcia 

w zakresie edukacji pozaformalnej są zwykle trudne do poświadczenia, nawet jeśli ich 

społeczne uznanie rośnie. Edukacja pozaformalna powinna być również: dobrowolna, 

dostępna dla każdego, zorganizowanym procesem mającym cele edukacyjne, 

skoncentrowana na uczniu, oparta na doświadczeniu i działaniu, zorganizowana w 

oparciu o potrzeby uczestników462.  

 Na przestrzeni lat pozaformalne uczenie się i edukacja były wielokrotnie 

potwierdzane jako kluczowe priorytety Rady Europy. W 2005 r. europejscy ministrowie 

odpowiedzialni za młodzież po raz kolejny stwierdzili, że należy wzmocnić uznawanie 

kompetencji w zakresie edukacji pozaformalnej463. W swojej Agendzie 2020464 

Konferencja Ministrów podkreśla, że uznawanie edukacji pozaformalnej i uczenia się w 

 
461 Zob. Learning to live Together: a Shared Committment to Democracy. Conference on the Future of 
Citizenship and Human Rights Education in Europe, Strasbourg 20-22 June 2017. Declaration, Key 
Actions and Expected Outcomes on Education for Democratic Citizenship and Human Rights, 
DGII/EDU/CIT(20177, DDCP-4D/RTD(2017)192. 
462 Zob. Non-formal education, źródło: www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions, data 
dostępu: 28.10.2020. 
463 Zob. 7th Conference of European Ministers responsible for Youth, Budapest, Hungary 23-24 
September 2005, - Human dignity and social cohesion: youth policy responses to violence, Resolution on 
the priorites of the Council of Europe’s youth sector for 2006 – 2008, MJN-7(2005)4rev. 
464 Zob. 8th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Youth , Kyiv, Ukraine 10-11 
October 2008, „The Future of the Council of Europe youth: AGENDA 2020”. MJN-8(2008)4 rev. 
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znacznym stopniu przyczynia się do dostępu młodych ludzi do edukacji, szkoleń i życia 

zawodowego.  

 W uzupełnieniu do prac Rady Europy w zakresie edukacji pozaformalnej, Unia 

Europejska podjęła własne wysiłki w celu wzmocnienia uznawania uczenia się 

pozaformalnego, kierując się białą księgą Komisji Europejskiej „Nowy impuls dla 

młodzieży”465 i kontekstualizowanym przez „Memorandum w sprawie uczenia się przez 

całe życie”466.  

 Obie instytucje europejskie nadały edukacji nieformalnej i uczeniu się coraz 

wyższy status i znaczny rozmach dzięki dokumentom wydanym na wysokim szczeblu: 

Rada Europy zaleceniem (2003) 8 Komitetu Ministrów w sprawie promocji i uznawania 

edukacji pozaformalnej/uczenie się młodych ludzi; Unia Europejska rezolucją 

2006/C168 w sprawie uznawania wartości uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 

w europejskiej dziedzinie młodzieży.  

 W ramach tej polityki opracowano dwa kluczowe instrumenty ułatwiające 

walidację i uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych w ramach uczenia się 

pozaformalnego. Unia Europejska uruchomiła Youthpass, a Rada Europy przedstawiła 

europejskie portfolio dla liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą. Oba 

narzędzia mają wspierać użytkowników w identyfikowaniu, opisywaniu i ocenianiu 

kompetencji i jako takie mają na celu przyczynienie się do uznawania pozaformalnej 

edukacji i uczenia się.  

 W 2004 r. obie instytucje połączyły siły i opublikowały, pod auspicjami 

partnerstwa na rzecz młodzieży między Komisją Europejską a Radą Europy, 

przełomowy dokument roboczy. „Ścieżki do walidacji i uznawania edukacji, szkoleń i 

uczenia się w dziedzinie młodzieży”467. Dokument zawiera kompleksowy przegląd 

kontekstu politycznego i odpowiednich ram politycznych dotyczących edukacji 

pozaformalnej, opisuje podstawowe cechy uczenia się pozaformalnego w dziedzinie 

młodzieży oraz określa ścieżki prowadzące do walidacji i formalnego uznawania. 

 
465 Zob. European Commission White Paper A New Imputeus for European Youth, Brussels, 21.11.2001. 
466 Commission of the European Communities, A Memorandum on Lifelong Learning, Brussels, 
30.10.200, SEC(2000)1832. 
467 Zob. Pathways Towards Validation and Recognition of Education, Training & Learning in the Youth 
Field, Working Paper by the Youth Unit of the Directorate „Youth, Civil Society, Communication, in the 
Directorate General “Education and Culture” of the European Commission and the Youth Department of 
the Directorate “Youth and Sport” in the Directorate General “Education, Culture and Heritage, Youth 
and Sport” of the Council of Europe, Strasbourg and Brussels, February 2004.  
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Pozostając kluczowym tekstem przez lata, dokument roboczy został niedawno 

zaktualizowany do nowej wersji zatytułowanej „Ścieżki 2. 0”468, który zastępuje 

oryginalny dokument roboczy. Jest próbą ponownego zdefiniowania nowej strategii 

lepszego formalnego, społecznego i politycznego uznawania uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego oraz stymulowania pomysłów i dyskusji na temat 

konkretnych kroków, strategii i narzędzi wzmacniających uznanie.  

 Na szczególną uwagę zasługuje także zaangażowanie Rady Europy w sprawy 

Romów. Ma ono swe początki w 1969 r. kiedy to przyjęto pierwszy oficjalny tekst 

dotyczący „sytuacji Cyganów i innych podróżników w Europie”. W 1983 r. RE 

zorganizowała pierwsze seminarium szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z dziećmi 

romskimi. W 1993 r. z kolei, ludność romska została uznana za mniejszość 

europejską469.  

 Zalecenie (2000)4 w sprawie edukacji dzieci romskich/cygańskich w Europie470 

stanowiło zasadniczy krok w sprawie prawa do edukacji tych mniejszości narodowych. 

Mając na względzie praktyczne jego wdrożenie, nastąpiło w 2002 r., kiedy to przy 

użyciu takich podejść jak koordynacja, analiza i ocena nastąpiła jego implementacja. 

Nowszą wersją zalecenia jest wspomniane już zalecenie (2009)4 .  

 W 2007 r. Rada Europy w zaleceniu  (CM/Rec (2007) 6 podjęła zagadnienie 

odpowiedzialności publicznej za szkolnictwo wyższe i badania. Podstawą tego 

dokumentu były szybkie zmiany w europejskim szkolnictwie wyższym i – w szerszym 

znaczeniu – w społeczeństwie europejskim w ciągu ostatniego pokolenia. Zmiany te 

obejmowały: masowy wzrost liczby studentów, a także liczby instytucji, a tym samym 

większe możliwości dla osób uczących się; zróżnicowanie uczelni, w których klasyczną 

uczelnie uzupełniono wieloma innymi rodzajami uczelni, z których większość 

otrzymała określoną misję w przygotowaniu słuchaczy do  rynku pracy; zróżnicowanie 

 
468 Zob. Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/Education and of youth work in 
Europe, Working Paper of the partnership between the European Commission and the Council of Europe 
in the field of youth, elaborated jointly with the Salto Training and Co-operation Resource Centre, the 
European Youth From and the Directorates responsible for Youth in the European Commission and the 
Council of Europe.  
469 Zob. M. Kałużny, Ochrona mniejszości romskiej w świetle europejskich standardów ochrony praw 
człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. T. 3. Obszary analizy 
skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2012, s. 793-807. 
470 Zob. Recommendation No. R (2000)4 of the Committee of Ministers to member states on the 
education of Roma/Gypsy children in Europe, 3 February 2000, Adopted by the Committee of Ministers 
on 3 February 2000 at the 696th meeting of the Ministers Deputies. 
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oferty szkolnictwa wyższego poprzez po pierwsze, pojawienie się dużej liczby 

prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego, a po drugie, pojawienie się podmiotów 

świadczących usługi szkolnictwa wyższego w sposób nietradycyjny, w tym tych, 

których nie można powiązać z określonym systemem szkolnictwa wyższego; rosnące 

zaniepokojenie jakością wielu szkół wyższych, a co za tym idzie, zwiększoną potrzebę 

zapewnienia odpowiedniej jakości, aby pomóc uczniom w dokonywaniu świadomych 

wyborów; rosnące znaczenie gospodarcze szkolnictwa wyższego i badań w 

nowoczesnych społeczeństwach; rosnące znaczenie ekonomiczne w szkolnictwie 

wyższym i badaniach zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa; znaczenie 

szkolnictwa wyższego i badań dla rozwoju i utrzymania kultury demokratycznej, bez 

której demokratyczne instytucje i demokratyczne ustawodawstwo nie mogą 

funkcjonować; zwiększone umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, przejawiające 

się szeroką współpracą międzynarodową między szkolnictwem wyższym i instytucjami 

badawczymi, rozwojem Procesu Bolońskiego mającego na celu ustanowienie 

Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego od 2010 r. oraz rozwojem europejskiej 

przestrzeni badawczej471.  

 W zaleceniu (2012) 13 Rada Europy podjęła zagadnienie wysokiej jakości 

edukacji. Wizja RE w tym zakresie polega na edukacji wolnej od dyskryminacji, 

zapewniającej bezpieczne i pozbawione przemocy środowisko uczenia się, w którym 

przestrzegane są prawa wszystkich.  

 Liczne działania Rady Europy dotyczące edukacji są organizowane w 

odpowiedzi na tę wizję wysokiej jakości edukacji, która jest w dużym stopniu zgodna z 

celami celów zrównoważonego rozwoju, a dokładniej 7 celami i 3 środkami wdrażania 

zrównoważonego rozwoju.  

 „Odpowiedzialność publiczna” jest rozumiana jako odpowiedzialność władz 

publicznych – czytamy w dokumencie. Może być wykonywana na różne sposoby i na 

różnych poziomach (krajowym, regionalnym, lokalnym lub ich kombinacji) w różnych 

krajach i na różnych poziomach edukacji.  

 W zaleceniu podkreślono, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za 

organizację i treść swoich systemów edukacyjnych. Ponadto położono szczególny 

 
471 Zob. Explanatory Memorandum to Recommendation Rec (2007)6 of the Committee of Ministers to 
Member States on the Public Responsibility for Higher Education and Research, źródło: www.coe.int 
data dostępu: 28.10.2020. 
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nacisk na projekty, które przyczyniają się do budowania demokratycznych i 

integracyjnych społeczeństw poprzez rozwój kultury demokracji, poprzez promowanie 

edukacji obywatelskiej i edukacji praw człowieka dla wszystkich.  

 „Z zadowoleniem przyjmujemy to nowe zalecenie Rady Europy (…) Potwierdza 

to, co związkowcy zajmujący się edukacją w Europie  na świecie mówią od wielu lat: 

Edukacja jest dobrem publicznym, a rządy mają obowiązek zapewnić swoim 

obywatelom bezpłatną, wysokiej jakości edukację publiczną (…) Nigdy nie będziemy 

tolerować, aby kryzys gospodarczy i finansowy był wykorzystywany jako wymówka do 

cięcia wydatków na wysokiej jakości edukację i wykwalifikowanych nauczycieli”- – 

powiedział Martin Rømer, dyrektor europejskiego regionu EI, Europejskiego Komitetu 

Związków Zawodowych ds. Edukacji (ETUCE)472. 

 Charakterystycznym wyznacznikiem zainteresowań Rady Europy, 

eksponującej demokrację, praworządność i ochronę praw człowieka, jest podjęcie 

zagadnienia prawa do edukacji osób osadzonych. Komitet Ministrów RP przyjął w dniu 

18 października 1989 r. zalecenie R(89)12 w sprawie edukacji w zakładach karnych473. 

Zalecił w nim rządom państw członkowskich wdrożenie polityk, które uwzględniają 

następujące zasady: 

1) Wszyscy więźniowie będą mieli dostęp do edukacji, która ma obejmować 

przedmioty w klasie, kształcenie zawodowe, zajęcia twórcze i kulturalne, 

wychowanie fizyczne i sport, edukację społeczną i obiekty biblioteczne; 

2) Edukacja osadzonych powinna być podobna do edukacji zapewnianej 

podobnym grupom wiekowym w świecie zewnętrznym, a zakres możliwości 

uczenia się więźniów powinien być jak najszerszy; 

3) Edukacja w zakładzie karnym ma na celu rozwój całej osoby z 

uwzględnieniem jej kontekstu społecznego, ekonomicznego i kulturowego; 

4) Wszystkie osoby zaangażowane w administrację systemu więziennictwa i 

zarządzanie więzieniami powinny w jak największym stopniu ułatwiać i 

wspierać edukację; 

 
472 Zob. Council of Europe promotes quality education in new recommendation, źródło: www-ei-ie-org, 
data dostępu: 07.10.2021. 
473 CMCE Rec. No. R(89)12 on education in prison. 
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5) Edukacja powinna mieć nie mniejszy status niż praca w systemie więziennym, 

a więźniowie nie powinni tracić finansowo lub w inny sposób, biorąc udział w 

edukacji; 

6) Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić więźnia do aktywnego udziału 

we wszystkich aspektach edukacji; 

7) Należy zapewnić programy rozwojowe, aby zapewnić, że wychowawcy 

więzienni przyjmą odpowiednie metody edukacji dorosłych; 

8) Szczególną uwagę należy zwrócić na tych więźniów, którzy mają szczególne 

trudności, a zwłaszcza tych, którzy mają problemy z czytaniem lub pisaniem; 

9) Kształcenie zawodowe powinno mieć na celu szerszy rozwój jednostki, a 

także być wrażliwym na trendy na rynku pracy; 

10) Więźniowie powinni mieć bezpośredni dostęp do dobrze zaopatrzonej 

biblioteki przynajmniej raz w tygodniu; 

11) Należy podkreślać i zachęcać do wychowania fizycznego i sportu więźniów; 

12) Działania twórcze i kulturalne powinny odgrywać znaczącą rolę, ponieważ te 

zajęcia mają szczególny potencjał, aby umożliwić osadzonym rozwój i 

wyrażanie siebie; 

13) Edukacja społeczna powinna zawierać praktyczne elementy, które 

umożliwiają skazanemu kierowanie codziennym życiem w zakładzie karnym w 

celu ułatwienia mu powrotu do społeczeństwa; 

14) Tam, gdzie to możliwe, więźniowie powinni mieć możliwość uczestniczenia 

w edukacji poza więzieniem; 

15) Tam, gdzie edukacja ma odbywać się w więzieniu, społeczność zewnętrzna 

powinna być zaangażowana w jak najpełniejszy sposób; 

16) Należy podjąć środki umożliwiające osadzonym kontynuację nauki po 

zwolnieniu; 

17) Należy udostępnić środki finansowe, sprzęt i kadrę nauczycielską potrzebne 

do umożliwienia osadzonym odpowiedniej edukacji. 

 Nie ulega wątpliwości, że choć wytyczne te mają charakter soft law i nie są 

prawnie wiążące w kategoriach prawa międzynarodowego publicznego, to jednak 

odegrały one istotna rolę w uwrażliwieniu państw członkowskich RE na to, by w 

ramach polityki penitencjarnej realizowanej w nich przywiązywać odpowiednia wagę 
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do sprawy edukacji skazanych, co nie tylko jest realizacją prawa do nauki, ale ma też 

istotne znaczenie w procesie resocjalizacji skazanych. 
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Rozdział 3: Mechanizmy oddziaływania Rady Europy na realizację prawa do 

edukacji przez państwa członkowskie  

 

 
3.1. Znaczenie procedury akcesyjnej  

 

 Droga do członkostwa w Radzie Europy opiera się na zasadach określonych w 

Statucie organizacji. Z jego treści wynika, iż: „Każde państwo europejskie uznane za 

zdolne i pragnące wypełnić postanowienia artykułu 3, może być zaproszone przez 

Komitet Ministrów do członkostwa w Radzie Europy. Każde zaproszone w ten sposób 

państwo stanie się członkiem z chwilą złożenia w jego imieniu sekretarzowi 

generalnemu dokumentu przystąpienia do niniejszego Statutu”474. Są jednak państwa, 

które nie podejmują działań zmierzających do pełnego członkostwa, a pomimo to chcą 

uczestniczyć w jej pracach. Wówczas mogą otrzymać status obserwatora nadawany 

państwom europejskim akceptującym zasady demokracji, rządów prawa i poszanowania 

praw człowieka i chcącym współpracować z Radą Europy475.  

 O przystąpieniu do RE decydują, zatem dwa główne kryteria. Pierwsze dotyczy  

położenia geograficznego: państwo musi leżeć na kontynencie europejskim, drugie z 

kolei wskazuje na konieczność akceptacji wartości demokratycznych leżących u 

podstaw Rady Europy a także podjęcie wysiłków na rzecz zwiększenia solidarności i 

wewnątrz organizacji umożliwiających „zamknięcie” jej przed państwami, które tych 

ideałów nie podzielają476.  

 Kryterium dotyczące akceptacji wartości demokratycznych została opisane we 

wskazanym już powyżej art. 3 Statutu: „Każdy członek uznaje zasadę rządów prawa 

oraz zasadę, iż wszystkie osoby pozostające pod jego jurysdykcją korzystają z praw 

człowieka i podstawowych wolności; musi też szczerze i wydatnie współpracować dla 

urzeczywistnienia celu Rady określonego w rozdziale I”477. 

 
474 Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r., (Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565). 
475 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni 
prawnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 35.  
476 Tamże.  
477 Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565. 
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 Artykuł ten streszcza credo i rację bytu Rady Europy: poszanowanie przez 

państwa członkowskie zasady rządów prawa i praw człowieka. Wymaganie to 

wydawało się w 1949 r. niezbędne jako lekcja wyciągnięta z totalitaryzmu i okropności 

drugiej wojny światowej i jest wyrazem dzisiejszego zwycięstwa demokracji 

parlamentarnej. Przez wiele lat właśnie odmowa zaakceptowania tego imperatywu 

ideologicznego uniemożliwiała niektórym państwom europejskim przystąpienie do 

Rady. Portugalia musiała czekać do 1976 r., a Hiszpania do 1977 r., aby móc przystąpić 

do tego klubu demokratycznego. W 1969 r., w okresie dyktatury pułkowników, Grecja 

została zmuszona do wycofania się z Rady Europy i przez cztery lata nie była jej 

członkiem478. Innymi słowy, Rada Europy jest – ujmując rzecz najprościej – organizacją 

na rzecz obrony demokracji i praw człowieka.  

 Również z tego powodu Rada Europy składała się przez wiele lat wyłącznie z 

zachodnich demokracji parlamentarnych. Jednak po zmianach politycznych w Europie 

Środkowo-Wschodniej większość krajów tej części świata wyraziła zainteresowanie 

przystąpieniem do RE. Spośród nich na przykład Węgry stały się członkiem w 1990 r., 

a Bułgaria w 1992 r. Według stanu na październik 2021 r. członkami Rady Europy jest 

47 państw europejskich o łącznej liczbie 800 milionów mieszkańców. Izrael, Japonia, 

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone i Stolica Apostolska mają status obserwatora. RE 

różni się od Unii Europejskiej, która składa się z 27 państw członkowskich, ale żaden 

kraj nie przystąpił do UE bez uprzedniej przynależności do Rady Europy. Kiedy 

Rumunia przystąpiła do Rady Europy w 1993 r., rozpoczęła się debata na temat tego, 

czy Rada Europy jest wystarczająco rygorystyczna w stosowaniu swoich kryteriów 

członkostwa. W późniejszych latach debata ta była kontynuowana m.in. w odniesieniu 

do Ukrainy (członek Rady Europy od 1995 r.) i Federacji Rosyjskiej (1996 r.). 

Negocjacje o członkostwo Białorusi (wniosek złożony w 1993 r.) zostały zawieszone z 

powodu doniesień o łamaniu praw człowieka oraz zdecydowanego braku zasad 

demokratycznych w konstytucji kraju479.  

 W procesie rozszerzania Rady Europy po obaleniu muru berlińskiego państwa 

Europy Środkowej i Wschodniej przed ich przyjęciem do organizacji miały obowiązek 

spełnić te same wymagania. W tej sferze Rada odrzuca wszelkie kompromisy. Nawet 

potrzeba zwalczania terroryzmu nie zwalnia państw z poszanowania wymienionych 
 

478 F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, s. 38.  
479 Zob. The Council of Europe, źródło: www.humanrights-is, data dostępu: 25.10.2021. 
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wartości. Po wydarzeniach 11 września 2001 r. Rada z naciskiem przypominała, aby 

prawa człowieka nie zostały poświęcone w walce z terroryzmem – nawet jeśli prowadzi 

on do destabilizacji demokraci i osłabienia wartości, które są jej podstawą480. 

 Z punktu widzenia realizacji prawa do edukacji w państwach członkowskich 

Rady Europy szczególne znaczenie ma szeroka gama narzędzi, którą dysponuje 

organizacja, a które służą przeciwdziałaniu regresowi w zakresie demokracji i praw 

człowieka.  

 Każde państwo starające się o członkostwo w Radzie Europie musi przejść 

określoną drogę w celu dostosowania swojego prawa i praktyki ustrojowej do jej 

standardów. Musi, zatem zaakceptować zbiór praw, który został przyjęty lub nabyty 

przez tę organizację. Dotyczy to tych konwencji, których stronami są wszystkie państwa 

członkowskie oraz całego orzecznictwa. Procedura akcesyjna stanowi, zatem pierwszy 

etap, w którym państwa przyjmują na siebie zestaw zobowiązań, których realizacja 

poddana zostanie monitoringowi, zaraz po uzyskaniu członkostwa. 

 Prawo do edukacji mieści się w kategorii praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, która na ogół wymaga od państw stopniowego realizowania tego prawa. 

Oznacza to, że państwa mają obowiązek podejmowania kroków w kierunku pełnej 

realizacji prawa do edukacji, wykorzystując maksimum dostępnych zasobów. Charakter 

i ilość zasobów dostępnych państwu są brane pod uwagę przy ustalaniu, czy państwo 

wypełnia ten obowiązek.  

 Niektóre aspekty prawa do edukacji muszą być wdrażane natychmiast, a nie 

stopniowo. Państwa muszą zapewnić wolność od dyskryminacji w edukacji i muszą 

zapewnić obowiązkową edukację na poziomie podstawowym. Dlatego już na etapie 

akcesji RE bierze pod uwagę, czy w danym państwie nie ma jakichkolwiek przejawów 

dyskryminacji w kontekście prawa do edukacji. Uważając prawo to jako podstawowe 

prawo człowieka stara się sugerować państwom starającym się o członkowstwo, zmiany 

które posłużą wzmocnieniu tego prawa.  

 Ponadto państwa nie mogą świadomie podejmować działań, które 

uniemożliwiają realizację prawa do edukacji, które określa się mianem środków 

regresywnych. Państwa muszą w pełni uzasadnić wszelkie działania rządu, które 

utrudniają lub ograniczają korzystanie z prawa do edukacji.  
 

480 Zob. P. Lubiewski, Podstawowe aspekty prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Europie, 
„Zeszyty Naukowe SGSP” 2018, nr 66, s. 136-147.  
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 Zgodnie ze standardami RE państwa są zobowiązane do podjęcia środków w 

celu zapewnienia, że edukacja jest jednakowo dostępna, akceptowalna i adaptowalna, 

przy czym priorytetem jest najlepszy interes ucznia.  

 Państwa starające się o członkostwo w RE mają obowiązek zapewnić, że dostęp 

do edukacji jest wolny od dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, czy stan 

zdrowia podejmując specjalne środki w celu zapewnienia kobietom, dzieciom, osobom 

z niepełnosprawnościami czy migrantom dostępu do edukacji, co z kolei wzmocni 

pozycję tych grup i pomoże w szerszym zwalczaniu dyskryminacji.  

 Dostosowanie do standardów RE w kontekście prawa do edukacji stanowi jeden 

z elementów na drodze do uzyskania pełnego członkostwa w tejże organizacji 

międzynarodowej.  

  

3.2. Znaczenie procedury monitoringowej 

 

 Celem procedury monitoringowej jest monitorowanie zobowiązań zaciągniętych 

w związku z przystąpieniem do Rady Europy. Narzędzie to pozwala na konstruktywny 

dialog z zainteresowanymi krajami, pod warunkiem dobrej woli po ich stronie.  

 Monitoring państw członkowskich Rady Europy pociąga za sobą określone 

wartości. Po pierwsze, jego efektem może być wartość polityczna, którą uzyskuje się 

dzięki temu, że wyniki monitoringu znajdują swoje odzwierciedlenie w raportach 

krajowych. Ułatwienie dostępu poprzez ich publikację jest kolejnym wartościowym 

aspektem tych działań. Ponadto za sprawą podania do publicznej wiadomości 

informacji na temat określonego kraju, zwiększa się presja służąca podejmowaniu 

działań rządowych w celu wyeliminowania uchybień wskazanych w raporcie. Po 

drugie, procedura ta ukazuje również wartość praktyczną, a mianowicie szereg uwag 

wymienionych w raporcie ma charakter zaleceń, które pomimo swego niewiążącego 

charakteru i braku w nich sankcji, dostarczają innych bodźców dla zgodności i tym 

samym dla umożliwienia ich skuteczności481.  

 Rola tychże zaleceń zarówno w procedurze monitoringowej, jak i dla samej 

organizacji jest zatem dość istotna. Przyczyniają się one bowiem do tworzenia regulacji 

 
481 Zob. K. Spryszak, Wpływ „miekkiego prawa” …, s. 8.  
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wielu stosunków opartych na zasadzie kompromisu oraz współpracy bardziej niż 

hierarchicznego podporządkowania482.  

 Wiele z zaleceń, a zwłaszcza te które zostały omówione w poprzednim rozdziale 

(Zalecenie w sprawie zapewnienie wysokiej jakości edukacji (2012); Zalecenie w 

sprawie edukacji dzieci romskich/cygańskich w Europie (2000); Zalecenie w sprawie 

Romów i Wędrowców w Europie (2009); Zalecenie w sprawie odpowiedzialności 

politycznej za szkolnictwo wyższe i badania naukowe (2007); Zalecenie w sprawie 

uwzględniania problematyki płci w edukacji (2007); Zalecenie w sprawie Karty Rady 

Europy o edukacji na rzecz obywatelskiego i edukacji o prawach człowieka (2010) 

miało niewątpliwie kluczowe znaczenie dla wdrażania określonej polityki edukacyjnej.  

  Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa monitoring prowadzony zarówno przez 

organy statutowe RE tj. Komitet Ministrów, czy Zgromadzenie Parlamentarne ale 

również Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych, czy Europejski Komitet Praw 

Społecznych.  

 Ten ostatni bada czy państwa członkowskie RE wypełniają zobowiązania 

wynikające z Europejskiej Karty Społecznej483, jak również podejmuję kwestie 

realizacji prawa do edukacji, badając m.in. skuteczność systemu edukacji z 

uwzględnieniem takich parametrów jak liczba dzieci zapisanych do szkół, liczebność 

klas, stosunek liczby nauczycieli do uczniów, szkolenie nauczycieli. Ponadto zdaniem 

Komitetu państwa muszą także zadbać o to, aby edukacja była dostępna dla wszystkich, 

biorąc pod uwagę specjalne środki niezbędne dla zapewnienia edukacji dzieciom z grup 

szczególnie wrażliwych484. 

 22 czerwca 2021 r. Europejski Komitet Praw Społecznych wydał oświadczenie 

w sprawie COVID-19 i praw socjalnych. Odniósł się w nim w szczególności do prawa 

do edukacji w kontekście pandemii, wskazując, iż „Prawo do edukacji jest prawem 

samo w sobie i prawem, które znacząco przyczynia się do realizacji innych praw 

 
482 Tamże, s. 8-9. 
483 Zob. A. Gadkowski, Europejski Komitet Praw Społecznych w systemie organów traktatowych 
międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Adam Mickiewicz University Law Review” 2014, Vol. 3, s. 
71-93. 
484 Promoting Human Rights at Local and Regional Level. The human rights dimension of the activities 
of the Congress of Local and Regional Authorities, źródło: www.rm.coe.int/168071b33b, data dostępu: 
08.11.2021. 
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człowieka, w tym innych praw społecznych”485. Komitet przypomina, że Europejska 

Karta Społeczna chroni prawo do edukacji z wielu perspektyw, na przykład poprzez art. 

17 ust. 2 (szkolnictwo podstawowe i średnie dla dzieci), art. 7 ust. 3 (ochrona dzieci 

objętych kształceniem obowiązkowym), art. 10 (szkolenia, w tym dla dorosłych) oraz 

art. 15 ust. 1 (prawo osób niepełnosprawnych do edukacji i szkolenia). 

 

3.3. Oddziaływanie Komitetu Ministrów  

 

 Wskazując na mechanizmy oddziaływania Rady Europy na realizację prawa do 

edukacji przez państwa członkowskie, warto podkreślić rolę Komitetu Ministrów. 

Uczestniczy on, bowiem w procesie monitoringu państw członkowskich z realizacji 

zobowiązań przyjętych w momencie starania się o członkostwo486, a także 

implementacji odpowiednich standardów organizacji w zakresie prawa do edukacji487.  

 Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma także sam skład Komitetu. Bowiem 

zgodnie ze Statutem każde państwo członkowskie Rady Europy ma swojego 

przedstawiciela w Komitecie Ministrów, a każdy przedstawiciel ma jeden głos488.  

 Komitet Ministrów podejmuje działania niezbędne dla realizacji celów Rady 

Europy, w tym uczestniczy w zawieraniu konwencji lub porozumień oraz w momencie 

przyjęcia przez rządy wspólnej polityki w odniesieniu do poszczególnych państw489. 

Jego wnioski przekazywane są członkom przez Sekretarza Generalnego. I pomimo, że 

w odpowiednich przypadkach wnioski Komitetu mogą przybrać formę zaleceń dla 

rządów państw członkowskich, a wiec nie mają mocy prawnie wiążącej490, to jednak za 

ich sprawą Komitet może ocenić poziom realizacji standardów w zakresie prawa do 

edukacji w danym państwie i odpowiednio wpłynąć na jego dalszą implementację, w 

 
485 Zob. European Committee of Social Rights releases new statement on Covid-19 and social rights – 
including right to education, źródło: www.right-to-education, data dostępu: 08.11.2021. 
486 Por. A. Andrijauskaite, Creating Good Administration by Persuasion: A Case Study of the 
Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Central European Public 
Administration Review” 2018, vol. 15, s. 39-58. 
487 Zob. G. Spolverato, The Implementation of the European Prison Rules Regarding Education in 
Belgium and Ireland, “European Journal of Crime, Criminal Law, and Criminal Justice” 2021, vol. 1, s. 
47 – 65. 
488 Zob. The Committee of Ministers, źródło: www.cvce.eu, data dostępu: 04.11.2021. 
489 Por. B. Cali, A. Koch, Foxes Guarding the Foxes? The Peer Review of Human Rights Judgments by 
the Committee of Ministers of the Council of Europe, “Human Rights Law Review” 2014, Vol. 14, s. 301-
325. 
490 Por. A. Drzemczewski, Monitoring by the Committee of Ministers of the Council of Europe: A Useful 
“Human Rights Mechanism?, “Baltic Yearbook of International Law” 2002, vol. 2, s. 83-103. 
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tym zwrócić się do Państwa o poinformowanie go o działaniach podjętych przez nie w 

związku z określonymi zaleceniami491.  

 Szereg zaleceń Komitetu Ministrów odegrało zasadniczą rolę w promowaniu 

prawa do edukacji. Wskazać należy m.in. zalecenie nr R (89) 12 do państw 

członkowskich Rady Europy w edukacji w więzieniach492;  zalecenie Rec (2003)8 w 

sprawie promowanie oraz uznawania edukacji pozaformalnej/ kształcenia młodzieży493; 

zalecenie CM/Rec (2007)13 w sprawie uwzględniania aspektu płci w edukacji494;  czy 

też zalecenie Rec (2010)7, które przyczyniło się do przyjęcia przez 47 państw 

członkowskich Rady Europy Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji i Prawach 

Człowieka, która stała się ważnym punktem odniesienia dla wszystkich osób 

zajmujących się edukacją obywatelską oraz edukacją o prawach człowieka. Już w jej 

wprowadzeniu wyrażono, że „Karta wskaże kierunki i doprowadzi do podejmowania 

właściwych działań w Państwach Członkowskich, a także upowszechniania dobrych 

praktyk oraz podnoszenia standardów w Europie i poza nią”495. 

 Oprócz zaleceń dla rządów i decyzji będących przedmiotem konwencji i 

porozumień496, Komitet Ministrów przyjmuje także rezolucje w sprawach dotyczących 

organizacji wewnętrznej Rady Europy oraz w sprawach politycznych, deklaracje w 

sprawach bieżących oraz odpowiedzi na zalecenia Zgromadzenia497.  

 
491 Zob. L. Betten, Committee of Ministers of the Council of Europe Call for Contracting States to 
Account for Violations of the European Social Charter, “The Netherlands Kluwer Law International” 
1994, vol. 10, s. 147-152. 
492 Zob. Recommendation No. R (89) 12 of the Committee of Ministers to Member States on Education in 
Prison (Adopted by the Committee of Ministers on 13 October 1989 at the 429th meeting of the 
Minister’s Deputies).  
493 Zob. Recommendation Rec (2003)8 of the Committee of Ministers to Member states on the Promotion 
and recognition of non-formal education/learning of young people (Adopted by the Committee of 
Ministers on 30 April 2003 at the 838th meeting of the Minister’s Deputies). 
494 Zob. Recommendation CM/Rec(2013)1 of the Committee of Ministers to Member States on gender 
equality and media (Adopted by the Committee of Ministers on 10 July 2013 at the 1176th meeting of the 
Minister’s Deputies).  
495 Zob. Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy. Przyjęta w ramach 
Zalecenia Rec (2010)7 Komitetu Ministrów, źródło: 
www.rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?dodumentid=090000168
0488ce, data dostępu: 04.11.2021. 
496 Zob. J. Lovecy, Flaming Decision in the Council of Europe. An Institutionalist Analysis, [w:] Decision 
Making with International Organizations, red. B. Reinalda, B. Verbeek, London 2004, s. 24.  
497 Zob. G. de Vel, The Committee of Ministers of the Council of Europe, Council of Europe Publishing, 
Strasbourg 1995, s. 18. 
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 Wśród rezolucji Komitetu Ministrów znajdują się również te dotyczące edukacji, 

jak np. rezolucja (78)41 w sprawie nauczania praw człowieka498 czy też rezolucja (99) 

50 ustanawiająca Komisarza Praw Człowieka jako „pozasądową instytucję mającą na 

celu promowanie edukacji, świadomości i poszanowania praw człowieka, zgodnie z 

instrumentami Rady Europy dotyczącymi praw człowieka”499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     W ramach nieformalnych struktur roboczych zastępców ministrów (bez uprawnień 

decyzyjnych) istnieją grupy sprawozdawców, które przygotowują decyzje dla Komitetu, 

do przyjęcia najlepiej bez debaty. Jedną z takich grup jest GRC – Edukacja, kultura, 

sport, młodzież i środowisko500.  

 W kwestiach edukacyjnych Komitet Ministrów korzysta także z doradztwa 

Komitetu Sterującego ds. Polityki i Praktyki Edukacyjnej (CDPPE)501.  

 Cenny wkład w prace CDPPE wnoszą organizacje obserwatorów, które 

pozwalają Komitetowi usłyszeć głos innych interesariuszy w dziedzinie edukacji, czy to 

studentów, nauczycieli, czy instytucji szkolnictwa wyższego. CDPPE zalicza do swoich 

obserwatorów wysoce reprezentatywne organizacje. Ich członkostwo pod względem 

liczby organizacji członkowskich, liczby reprezentowanych krajów oraz reputacji i 

pozycji organizacji członkowskich w ich krajowych systemach edukacji ma szczególne 

znaczenie dla CDPPE.  

 CDPPE wraz z Komitetem Ministrów stara się promować wysokiej jakości 

edukację poprzez konkretne działania dotyczące polityki edukacyjnej, aby wspierać 

bezpieczne środowisko uczenia się dla wszystkich oraz włączenie społeczne, równość 

płci i środki antydyskryminacyjne w sektorze edukacji502.  

 Do głównych zadań CDPPE należy także opracowanie konkretnych działań we 

współpracy z odpowiednimi mechanizmami konwencjonalnymi w odniesieniu do 

 
498 Zob. Committee of Ministers the Council of Europe Resolution (78) 41 on the Teaching of Human 
Rights (Adopted by the Committee of Ministers on 25 October 1978 at the 294th meeting of the Minister’s 
Deputies).  
499 Zob. Committee of Ministers the Council of Europe Resolution (99) 50 on the Europe Commissioner 
for Human Rights, (Adopted by the Committee of Ministers on 7 May 1999 at its 104th Session). 
500 Zob. GR-C – Education, Culture, Sport, Youth and Environment, źródło: www.coe.int, data dostępu: 
04.11.2021. 
501 Zob. Steering Committee for Education Policy and Practice (CDPPE), źródło: www.coe.int, data 
dostępu: 04.11.2021. 
502 Zob. The 4th plenary meeting of the Steering Committee for Educational Policy and Practice (CDPPE) 
was held at the Council of Europe in Strasbourg, from 17 to 19 March 2015, źródło: 
www.ehea.info/cid105259/steering-committee-for-educational-policy-and-practice.html, data dostępu: 
04.11.2021. 
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skutecznego wdrażania prawa do edukacji dla wszystkich oraz promowania 

odpowiednich środków na rzecz grup słabszych.  

 Warto zauważyć, iż Komitet Ministrów stara się wykorzystywać dostępne  mu 

instrumenty do przeciwdziałaniu realizacji prawa do edukacji w związku z nowymi 

zagrożeniami. Jednym z takich powodów stała się pandemia COVID-19. Jeszcze w 

2018 r. Komitet sformułował zalecenie (2018) 7 w sprawie wytycznych dotyczących 

poszanowania, ochrony i realizacji praw dziecka w środowisku cyfrowym503. Jednakże 

w 2020 r. Komitet wezwał państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na 

rzecz ochrony prywatności dzieci w środowisku cyfrowym. Podkreślił, że chociaż 

narzędzia cyfrowe odgrywają ważną rolę w życiu dzieci (zwłaszcza podczas edukacji 

zdalnej), to niosą też ze sobą wiele zagrożeń w przypadku danych udostępnianych przez 

dzieci w Internecie. Szerokie wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii, 

zdaniem Komitetu naraża dzieci na większe ryzyko i naraża je na ataki. Może to 

obejmować wykorzystywanie seksualne (takie jak udostępnianie swoich zdjęć), 

zastraszanie, prześladowanie i nękanie w Internecie504.  

 Komitet podkreślił również znaczenie edukacji cyfrowej a zwłaszcza 

umiejętności cyfrowych dla dzieci i rodziców, co mogłoby pomóc w lepszym 

wykorzystaniu tych narzędzi i zapobieganiu atakom cyfrowym.  

 

3.4. Oddziaływanie Zgromadzenia Parlamentarnego  

 

 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest najstarszym międzynarodowym 

zgromadzeniem parlamentarnym o pluralistycznym składzie demokratycznie 

wybranych członków505. Jest to także najbardziej wszechstronne europejskie forum 

parlamentarne, na które składają się delegacje 47 parlamentów narodowych (plus 3 

posiadające status obserwatora)506.  

 
503 Zob. Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to 
member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment 
(Adopted by the Committee of Ministers on 4 July 2018 at the 1321st meeting of the Minister’s Deputies). 
504 Zob. Committee of Ministers calls on member states to intensify their efforts to protect children’s 
privacy in the digital environment particularly in COVID-19 context, źródło: www.childhub-org, data 
dostępu: 04.11.2021. 
505 Zob. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne…, s. 58. 
506 Zob. The Council of Europe – The Parliamentary Assembly of The Council of Europe, źródło: 
www.eptanetwork.org, data dostępu: 06.11.2021. 
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 Zgromadzenie jest siłą napędową Organizacji w rozszerzaniu współpracy 

europejskiej na wszystkie demokratyczne państwa w całej Europie. Jest laboratorium 

pomysłów i forum do debat na temat pojawiających się aktualnych problemów 

europejskich, a jego celem jest identyfikowanie trendów, dostarczanie wskazówek 

politycznych, ustalanie wzorców i standardów oraz rozpowszechnianie najlepszych 

praktyk507.  

 Zgromadzenie sprawuje nadzór polityczny nad działaniami parlamentów i 

rządów we wdrażaniu standardów Rady Europy, monitoruje sytuację w państwach 

członkowskich i stara się pomóc im w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków508.   

 Na podstawie sprawozdań sporządzonych przez członków Zgromadzenia i 

rozpatrzonych przez komisje Zgromadzenie podejmuje uchwały skierowane do 

parlamentów państw członkowskich, które z reguły zawierają stanowisko 

Zgromadzenia w określonej sprawie. Ponadto Zgromadzenie kieruje zalecenia do 

Komitetu Ministrów w różnych kwestiach politycznych. Do przyjęcia zaleceń dla 

Komitetu Ministrów wymagana jest większość oddanych głosów509.  

 Poprzez swoje mechanizmy Zgromadzenie może także może mieć realny wpływ 

na realizację prawa do edukacji. Stosuje do tego zarówno instrumenty tzw. miękkiego 

prawa, tu należy zwrócić szczególną uwagę na zalecenie 1682 – Edukacja dla Europy, 

w którym Zgromadzenie wzywa Komitet Ministrów, by podjął działania służące 

promocji edukacji w państwach członkowskich RE, uznając edukację, jako „główną 

dźwignię” w procesie europejskim oraz jako priorytetowy cel współpracy 

europejskiej510.  

 Warto również wskazać, iż w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy powołano dziewięć komisji generalnych, które przygotowują sprawozdania oraz 

śledzą stan praw człowieka, demokracji i praworządności w państwach członkowskich. 

Jedną z nich jest Komisja Kultury, Edukacji i Mediów511. 

 
507 Zob. Z. Sokolovska, Imaging Europe’s linguistic diversity in the Council of Europe’s Parliamentary 
Assembly, “Language & Communication” 2016, Vol. 51, s. 40-49. 
508 Zob. K. Complak, The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, “Revista Chilena de 
Derecho” 2003, Vol. 30, s. 563. 
509 Zob. Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), źródło: www.bundestag.de, data 
dostępu: 06.11.2021. 
510 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1682 – Education for Europe (2004), (Adopted by the 
Parliamentary Assembly on 8 October 2004).  
511 Zob. Committee on Culture, Science, Education and Media, źódło: www.website.pace.net, data 
dostępu: 06.11.2021. 
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 Każdy członek Zgromadzenia, który uzna, że dana sprawa jest istotna do 

rozpatrzenia przez Zgromadzenie, może zgłosić krótki projekt uchwały lub zalecenie 

określające tę kwestię. Przy wymaganym poparciu podpisów przez dwudziestu 

członków Zgromadzenia z pięciu różnych delegacji krajowych, Komisja i Prezydium 

rozważają, czy sprawa zasługuje na dalsze rozpatrzenie przez komisję. Jeśli się zgodzą 

wówczas Komisja jest proszona o zbadanie sprawy poprzez wyznaczenie 

sprawozdawcy, który sporządzi sprawozdanie.  

 Projekt sprawozdania, w tym projekt uchwały i/lub projekt zalecenia, zostaje 

poddany pod głosowanie Komisji, a następnie przesłany do obrad Zgromadzenia 

Parlamentarnego lub Komisji Stałej. Na zakończenie debaty mogą być rozważane 

poprawki do projektu uchwały lub zalecenia.  

 Komisja Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów jest bliskim partnerem w pracach 

Sektora Młodzieży Rady Europy i zwolennikiem pracy w edukacji praw człowieka oraz 

umiejętności korzystania z mediów, w szczególności poprzez Podkomisję Edukacji, 

Młodzieży i Sportu512.  

 Wprowadzenie perspektywy młodzieżowej do prac Rady Europy stało się 

jednym z głównych zadań Rady Doradczej. Uznano bowiem, iż dzięki współpracy z 

Zgromadzeniem Parlamentarnym Rada może przyczynić się do kształtowania polityk, 

które odpowiadają na potrzeby młodych ludzi w Europie.  

Podczas sesji w 2021 r. Komisja Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów złożyła 

wniosek o ustanowienie statusu „partnera młodzieży” przy Zgromadzeniu 

Parlamentarnym, wskazując na niedostateczną reprezentację młodych ludzi w 

instytucjonalnych procesach politycznych i kształtowaniu polityki oraz na różne 

przeszkody w ich uczestnictwie. We wniosku skierowano wezwanie do Zgromadzenia 

Parlamentarnego do poszukiwania bardziej ustrukturyzowanych sposobów angażowania 

zorganizowanej młodzieży w znaczący sposób w jego działania, na przykład poprzez 

partnerstwo polityczne z Młodzieżową Radą Doradczą Rady Europy. W ten sposób 

Zgromadzenie, które samo zrzesza tylko czterech przedstawicieli i 12 zastępców w 

wieku poniżej 30 lat w swoim obecnym składzie (2.3%, stan na dzień 06.11.2021), 

 
512 Zob. Sub-committee on Education Youth and Sport, źródło: www.coe.int, data dostępu: 06.11,2021. 
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pozwoliłoby młodym Europejczykom wypowiadać się w sprawach, które ich 

dotyczą513.  

 Rada Europy stała się również ważnym uczestnikiem Procesu Bolońskiego. 

Zgromadzenie Parlamentarne odegrało tu zasadniczą rolę. Ponadto w Procesie 

wyłaniają się dwie istotne kwestie polityczne, w których Rada Europy dowiodła swoich 

kompetencji. Z jednej strony zaistniała potrzeba jaśniejszego zdefiniowania 

odpowiedzialności publicznej za szkolnictwo wyższe, po oświadczeniu w Pradze, że 

szkolnictwo wyższe jest dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością. 

Zgromadzenie wniosło cenny wkład w tym sensie do oficjalnego seminarium 

bolońskiego na temat społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego (Ateny, 19-20 lutego 

2003). Z drugiej strony kwestia dotyczy zarządzania szkolnictwem wyższym, która jest 

obszarem wieloletniego zainteresowania RE. Co więcej organizacja ta zaczęła stanowić 

pomost między krajami „bolońskimi” i „spoza Bolonii” implikując szczególną rolę we 

wspieraniu rozpowszechniania informacji na temat Procesu Bolońskiego w krajach 

będących stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej, które nie były również stroną 

Procesu Bolońskiego a także proponując doradztwo w zakresie reformy szkolnictwa 

wyższego514.  

 W tym kontekście warto podkreślić, że Proces Boloński ma dwa aspekty. Z 

jednej strony jest to „przykład dobrej praktyki” wskazujący na polityki i praktyki 

szkolnictwa wyższego, które są postrzegane przez kraje uczestniczące jako korzystne i 

które mogą być interesujące dla innych krajów lub systemów szkolnictwa wyższego, 

zwłaszcza w nowo rozwijających się demokracjach i kraje przechodzące transformację, 

w których istnieje potrzeba reform w sektorze szkolnictwa wyższego. Z drugiej strony 

jest to formalna struktura dążąca do ustanowienia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 

Wyższego o wielu wspólnych cechach określonych w Deklaracji Bolońskiej i 

późniejszych tekstach politycznych, tj. Komunikat Praski, w ramach którego studenci i 

pracownicy mogą przemieszczać się ze względną łatwością. W pierwszym sensie kraje 

mogą korzystać z przykładu Procesu Bolońskiego jako przewodnika we własnych 

politykach dotyczących szkolnictwa wyższego lub w wybranych jego obszarach bez 

 
513 Zob. Co-operation between the Parliamentary Assembly and the Advisory Council on Youth 
intensifies, źródło: www.coe.int, data dostępu: 06.11.2021. 
514 Zob. Report Committee on Culture, Science and Education, Council of Europe Contribution to the 
higher education area, For debate in the Standing Committee – see Rule 15 of the Rules of Procedure, 
Doc. 9880, 16 July 2003.  
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żadnych dalszych zobowiązań lub ograniczeń geograficznych lub politycznych. W 

drugim sensie Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego został oparty na 

zobowiązaniach i skoordynowanych politykach w kluczowych obszarach.  

 Warto tym samym wskazać, iż we wrześniu 2001 r. Zgromadzenie 

Parlamentarne przyjęło Zalecenie 1540 w sprawie szkolnictwa wyższego w Europie 

Południowo-Wschodniej, które uznało Deklarację Bolońską za kluczowy dokument w 

szkolnictwie wyższym w Europie i wezwało państwa członkowskie z Europy 

Południowo-Wschodniej do przyłączenia się do procesu bolońskiego515.  

 

3.5. Oddziaływanie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych  

 

 W szeregu spraw dotyczących funkcjonowania samorządów terytorialnych 

państw członkowskich Rady Europy, zasadniczą rolę odgrywa Kongres Władz 

Lokalnych i Regionalnych516.  

 Wśród instrumentów oddziaływania, którymi Kongres może wywierać wpływ 

na konkretne państwa jest monitoring samorządów lokalnych i regionalnych w 

realizacji standardów Rady Europy, min. tych zawartych zarówno w Europejskiej 

Karcie Samorządu Regionalnego jak i Europejskiej Kacie Samorządu Lokalnego517. 

Zbiór zasad w nich zawarty stanowi wytyczne, wskazujące zasady ustrojowe, które 

każde z państw należących do Organizacji musi wypełnić, aby wskazać, że jest ono w 

pełni demokratyczne i zdecentralizowane518.  

Rada Europy zawsze uznawała wiodące znaczenie demokracji na poziomie 

lokalnym i regionalnym oraz to, że wolność jest zagadnieniem dotyczącym zarówno 

najbliższego otoczenia jak i narodu. Lokalne samorządy muszą działać na rzecz 

wszystkich europejczyków w miastach i na wsiach, regionach centralnych i 

 
515 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1540 (2001), Higher Education in South – Eastern 
Europe, Assembly debate on 28 September 2001 (32nd Sitting), Doc. 9189. 
516 Zob. J. Robel, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych na straży europejskiej samorządności 
terytorialnej, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie, Gubernaculum et 
Administration” 2016, nr 2, s. 25-27. 
517 Zob. J. Czerw, Nadzór nad organem wykonawczym gminy w Polsce a Europejska Karta Samorządu 
Lokalnego, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, 
red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, t. IV, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 39-50. 
518 Zob. J. Robel, Generalne zasady działania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i 
ich znaczenie dla promocji rozwoju demokracji lokalnej i regionalnej w Europie, [w:] Ochrona praw 
człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, red. J. Jaskiernia, K. 
Spryszak, tom III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 212-218. 
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peryferyjnych oraz poza granicami. Dotyczy to zarówno kwestii bezpieczeństwa, 

bowiem przestępczość w dużych miastach podważa zaufanie publiczne do procesów 

demokratycznych, pobudza ruchy ekstermistyczne, może wywoływać antyeuropejskie 

uczucia, zagraża prawom człowieka i instytucjom demokratycznym, wywołuje 

postępujący lęk lub poczucie braku bezpieczeństwa, albo co gorsza, pragnienie zemsty 

lub konfrontacji narodowościowej519, jak i obejmuje zagadnienie edukacji, które należy 

ściśle wiązać z kwestią spójności miejskiej. Bowiem główny problemem mogą stanowić 

te placówki edukacyjne, w których występują nierówności społeczne, wynikające z 

wykluczenia społecznego np. uczniów-imigrantów.  

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych stara się, zatem promować 

powszechny dostęp do edukacji, wychodząc z założenia, iż samorządy terytorialne są 

odpowiedzialne za usługi publiczne w tym za realizację prawa do edukacji. Dlatego też 

zbiera dane i przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji tego prawa na szczeblu 

lokalnym i regionalnym520. Jego celem jest promowanie świadomości wśród wybranych 

przedstawicieli i wskazywanie ich obowiązków w tym obszarze. 

Zdaniem Kongresu, każdy ma prawo do edukacji i obowiązkiem władz jest to, 

aby zapewnić, że prawo to będzie w odpowiedni sposób realizowane. Dlatego system 

edukacyjny musi być w stanie dotrzeć do wszystkich i zaspokoić ich różne potrzeby i 

style uczenia się. Często oznacza to działania antydyskryminacyjne w celu 

przeciwdziałania dyskryminacji strukturalnej określonych grup np. dzieci w pieczy 

zastępczej, dzieci z mniejszości narodowych lub z domów w trudnej sytuacji 

ekonomicznej, a także dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego jak wskazuje Kongres, 

jednym ze sposobów zapewnienia wszystkim prawa do edukacji może być współpraca z 

dyskryminowaną grupą w celu poprawy jej sytuacji521.  

Jednym z przykładów pracy na rzecz równych praw w edukacji są inwestycje 

poczynione na Łotwie w ramach doskonalenia zawodowego asystentów dydaktycznych 
 

519 Szerzej: J. Robel, Działania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy na rzecz 
bezpieczeństwa miast, [w:] Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa, red. J. Oniszczuk, M. 
Róg, A. Sęk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-
Naukowe „Atena”, Pułtusk 2017, s. 115-127. 
520 Zob. The Congress of Local and Regional Authorities Recommendation 280 (2010) Revised, Role of 
local and regional authorities in the implementation of human rights, źródło: www.r,co.int/the-role-of-
local-and-regional-authorities-in-the-implementation-of-hu/168078e80, data dostępu: 08.11.2021. 
521 Zob. Promoting Human Rights at Local and Regional Level. The human rights dimension of the 
activities of the Congress of Local and Regional Authorities, źródło: www.rm.coe.int/168071b33b, data 
dostępu: 08.11.2021. 
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pochodzenia romskiego oraz ułatwienie ich konsekwentnego włączenia do zwykłego 

systemu szkolnego i przedszkolnego. Głównych zadaniem tych asystentów 

dydaktycznych było wspomaganie szkół w wypełnianiu ich obowiązków poprzez: 

integrację dzieci pochodzenia romskiego w placówkach oświatowych głównego nurtu 

(edukacja włączająca). Asystenci nauczyciela pomogli nawiązać dialog między szkołą, 

rodziną i społeczeństwem w celu wzmocnienia powiązań między nimi. Dokonano tego 

poprzez praktykę, różne metody nauczania, poprzez planowanie działań, zarządzanie i 

ewaluację oraz poprzez asystowanie dzieciom romskim podczas codziennych 

treningów522.  

Nie ulega wątpliwości, iż Romowie to grupa doświadczająca wielowarstwowej 

dyskryminacji w całej Europie. Dlatego zdaniem Kongresu, szczególnie ważne dla 

władz powinno być to, aby osoby z takich grup miały to samo życie, możliwość 

czerpania korzyści z ogólnych usług publicznych jak większość. 

Kongres w swym zaleceniu 280 (2010) w sprawie roli władz lokalnych i 

regionalnych w realizacji praw człowieka stwierdza, iż „demokracja i prawa człowieka 

są współzależne. Lokalne i regionalne władze w swoich dziedzinach kompetencji muszą 

przestrzegać obowiązków w zakresie praw człowieka, które wynikają z 

międzynarodowych zobowiązań państw członkowskich”523.   

Z kolei w rezolucji 296 (2010) przyjęto stanowisko, iż Kongres jest „idealnym 

forum, na którym następuje podnoszenie świadomości na temat praw człowieka wśród 

lokalnych i regionalnych przywódców politycznych oraz urzędników państwowych”, 

oraz że „najważniejszym sposobem ku temu, aby umożliwić władzom lokalnym i 

regionalnym brać odpowiedzialność za prawa człowieka jest systematyczne szkolenie 

przywódców politycznych i rozpowszechnianie wśród obywateli rzetelnej informacji o 

przysługujących im prawach”524. 

 Na szczególną uwagę zasługuje rezolucja 332 (2011)1 w sprawie edukacji na 

rzecz obywatelstwa demokratycznego – narzędzia dla miast, w której wskazano, iż 

poprzez odpowiednią realizację prawa do edukacji miasta Europy mają potencjał by 
 

522 Tamże.  
523 The Congress of Local and Regional Authorities Recommendation 280 (2010) Revised, Role of local 
and regional authorities in the implementation of human rights, Adopted according to the tacit adoption 
procedure (Rule 25 of the Rules of Procedure) by the Congress on 19 October 2011, doc. CG(21)15. 
524 The Congress of Local and Regional Authorities, ‘Resolution  296 (2010) Revised. Role of local and 
regional authorities in the implementation of human rights, źródło: www.rm.coe.int/the-role-of-local-and-
regional-authorities-in-the-implementation-of.hu/168071907c, data dostępu: 08.11.2021. 
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stać się głównym katalizatorem, pielęgnowania, rozwijania i rozpowszechniania 

wartości, które leżą u podstaw demokracji525.  

 

3.6. Oddziaływanie Komisarza Praw Człowieka 

 

 Prawo do edukacji na temat praw człowieka wzmocnione zostało utworzeniem 

w 1999 r. instytucji Komisarza Praw Człowieka. Powierzono mu, bowiem „promowanie 

edukacji i świadomości praw człowieka” oraz pomoc państwom członkowskim we 

wdrażaniu standardów praw człowieka, identyfikowanie ewentualnych niedociągnięć w 

prawie i praktyce oraz udzielanie porad dotyczących ochrony praw człowieka w całej 

Europie526.  

 Wypełniając swój mandat, Komisarz zwraca szczególną uwagę na edukację w 

zakresie praw człowieka i wskazuje, że prawa człowieka można osiągnąć tylko wtedy, 

gdy ludzie są poinformowani o swoich prawach i wiedzą, jak z nich korzystać. 

Edukacja praw człowieka ma, zatem kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrażania 

standardów europejskich527.  

 Zgodnie z przekazem Rady Europy edukacja o prawach człowieka to trwający 

całe życie proces nauczania i uczenia się, który pomaga jednostkom rozwijać wiedzę, 

umiejętności i wartości, aby w pełni korzystać i chronić prawa człowieka własne i 

innych; wypełniać swoje obowiązki w kontekście uzgodnionych na szczeblu 

międzynarodowym zasad praw człowieka i osiągnąć sprawiedliwość i pokój w naszym 

świecie528.  

 W wielu raportach Komisarz wzywał władze krajowe do wzmocnienia edukacji 

praw człowieka529. Ich analiza prowadzi do wniosku, iż dzieci i młodzież szkolna, ale 

 
525 Zob. The Congress of Local and Regional Authorities Resolution 332 (2011), Education for 
democratic citizenship: tools for cities, Debated and approved by the Chamber of Local Authorities on 19 
October 2011 and adopted by the Congress on 20 October 2011, 3rd Sitting, Doc. CPL(21)6. 
526 Por. R. Wojda, Ocena efektywności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na przykładzie realizacji 
jego zaleceń przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw 
człowieka. Nowe wyzwania. Nowe rozwiązania, t. 1, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 2014, s. 783 – 785. 
527 Zob. COMPASS Manual for Human Rights Education with Young people: Introducing human rights 
education, źródło: www.coe.int, data dostępu. 09.11.2021. 
528 Por. M. Hantzopoulos, B. Monisha, Educating for Peace and Human Rights, Bloomsbury Academic, 
London – New York 2021. 
529 Zob. Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatović 
following her visit to Greece from 25 to 29 June 2018, źródło: reliefweb.int, data dostępu: 09.11.2021; 
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także nauczyciele i urzędnicy państwowi muszą być kształceni, aby promować wartości 

tolerancji i szacunku do innych. W opublikowanym na stronie internetowej punkcie 

widzenia zatytułowanym „Edukacja praw człowieka jest priorytetem – potrzebne są 

bardziej konkretne działania” Komisarz stwierdził, że „większy nacisk położono na 

przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy niż rozwijanie umiejętności 

życiowych, które uwzględniałyby wartości praw człowieka”. Zdaniem Komisarza 

powinny istnieć zarówno „prawa człowieka poprzez edukację”, jak i „prawa człowieka 

w edukacji”530.  

 W dniu 13 listopada 2009 r. podczas lizbońskiego forum zatytułowanego 

„Tworzenie kultury praw człowieka poprzez edukację”, Komisarz Thomas 

Hammarberg wskazał wygłaszając swój referat, iż „Najlepszą obroną praw człowieka 

jest to, że wszyscy wiemy, że mamy prawa i że możemy narzekać na 

niesprawiedliwość. Edukacja na temat praw człowieka ma zasadnicze znaczenie dla 

skutecznego wprowadzenia w życie uzgodnionych standardów międzynarodowych. Jest 

również ważnym sposobem walki z dyskryminacją, rasizmem i ksenofobią”531.  

 Komisarz w swym wystąpieniu zwrócił także uwagę, na wykryte w wielu 

państwach członkowskich RE nieprawidłowości związane z dostępem do edukacji a 

także wyraził zaniepokojenie w związku z ujawnionymi werbalnymi i fizycznymi 

atakami na członków grup wrażliwych tj. LGBT, Romów czy tez mniejszości 

narodowych i etnicznych532. Jak zauważa L. Koba, Komisarz swym wystąpieniem 

podkreślił „wagę edukacji o prawach człowieka w pracy z dziećmi i młodzieżą, 

zaznaczając, że w ramach Rady Europy jest to jeden z priorytetów”533. 

 Komisarz Praw Człowieka podobnie jak inne instytucje RE podejmuje także 

działania na rzecz edukacji wysokiej jakości. W 2019 r. podczas spotkania w Strasburgu 

z wyższymi urzędnikami z Bośni i Hercegowiny (BiH) wraz z przedstawicielami RE i 

ekspertami UE uczestniczył w opracowaniu konkretnych planów poprawy jakości 

 
Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following her visit to Bulgaria 
on 25-29 November 2019, źródło: www.ec.europa.eu, data dostępu: 09.11.2021. 
530 Zob. Commissioner for Human Rights, Viewpoints: Human Rights education is a priority – more 
concrete action is needed, źródło: www.coe.int, data dostępu: 09.11.2021. 
531 Zob. T. Hammarberg, Human Rights Education: Fighting ignorance, encouraging tolerance, on 
Creating a culture of human rights through education, Lisbon 13 November 2009, 
CommDH/Speech(2009)12, źródło: www.wcd.coe.int, data dostępu: 09.11.2021. 
532 Tamże.  
533 L. Koba, Edukacja w zakresie praw człowieka, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. 
Florczak, A. Lisowska, OTO Agencja Reklamowa, Wrocław 2014, s. 217. 
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edukacji w BiH. Komisarz Dunja Mijatović podkreśliła, iż „młodzi ludzie w BiH chcą 

się uczyć razem i że integracyjny oraz wieloetniczny system edukacji jest niezbędny, 

aby tak się stało”534.  

 Spotkanie to stanowiło część procesu mającego na celu określenie konkretnych 

kroków w celu poprawy jakości edukacji poprzez zapewnienie inkluzywnych i 

niedyskryminacyjnych środków. Podjęte wówczas zalecenia opracowane zostały w 

oparciu o badania merytoryczne dotyczące obowiązującego ustawodawstwa, wsparcie 

szkół o różnych profilach oraz zogniskowane wyjazdy grupowe przeprowadzone w 

2018 r. Urzędnicy opracowali konkretne kroki – dla szkół, między szkołami lub 

nauczycielami, a ostatecznie na szczeblu politycznym – w celu poprawy jakości 

edukacji535.  

  

3.7. Oddziaływanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

 

 Europejski Trybunał  Praw Człowieka należy do kategorii regionalnych 

trybunałów praw człowieka536. Jest to jednolity organ, który – na mocy postanowień 

Protokołu 11 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – rozpoczął pracę w 1998 r. 

w miejsce dwóch wcześniej istniejących organów: Europejskiej Komisji Praw 

Człowieka (która wstępnie oceniała skargi i decydowała o ich dopuszczeniu do 

dalszego procedowania) i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (który rozstrzygał 

skargi), które miały charakter „nieetatowy” i spotykały się jedynie co pewien czas, a ich 

członkowie łączyli te funkcje z innymi zadaniami. Obecny Trybunał pracuje w trybie 

ciągłym, a jego członkowie orzekanie w nim nie łączą z innymi zadaniami. W jego 

skład wchodzi 47 sędziów, a więc po jednym z każdego państwa będącego członkiem 

Rady Europy. Orzecznictwo ETPC pozwala zrozumieć istotę i treść prawa do 

 
534 Zob. Human Rights Commissioner discusses quality education with senior officials from Bosnia and 
Herzegovina, źródło: www.coe.int, data dostępu: 09.11.2021. 
535 Tamże.  
536 Zob. A. Dąbrowska, Regionalne trybunały praw człowieka. Analiza prawnoporównawcza, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, s. 26. 
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edukacji537. Jasne jest jednak, że państwa mają szeroką swobodę, co do środków i 

sposobów korzystania z tego prawa538.  

 Niewątpliwie ważnym traktatem międzynarodowym o ochronie prawa do 

edukacji jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, chroniąc w prawo do edukacji, 

zapisane w art. 2 Pierwszego Protokołu do Konwencji539.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka, będący organem kontrolnym EKPC, 

rozumie prawo do edukacji jako pewien proces w ramach, którego „w każdym 

społeczeństwie dorośli starają się przekazywać swoje przekonania, kulturę i inne 

wartości dla młodych”. W ten sposób ETPCz odróżnia edukację od innych pokrewnych 

pojęć. Twierdzi m.in., iż „nauka lub nauczanie odnosi się w szczególności do 

przekazywania wiedzy i rozwoju intelektualnego”540.  

 Zdaniem ETPCz prawo do edukacji zobowiązuje państwo do zapewnienia 

edukacji i kształcenia zgodnego z przekonaniami religijnymi i filozoficznymi rodziców. 

Sprawy związane kwestiami religijnymi541, sprawy związane z wychowaniem 

seksualnym542, sprawy związane z obowiązkowym studiowaniem etyki stały się 

przedmiotem analiz Trybunału.       

        Interpretując art. 2 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 

Trybunał stwierdził, że prawo do nauki obejmuje również „możliwość czerpania 

korzyści z pobieranej nauki, to znaczy prawo do uzyskania, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w poszczególnych państwach, a także w takiej lub innej formie, 

urzędowego uznania ukończonej edukacji”339. Nie jest to jednak prawo bezwzględne; 

ograniczenia muszą być jednak możliwe do przewidzenia dla zainteresowanych i muszą 

służyć realizacji słusznego celu. Środki dyscyplinarne, w tym zawieszenie lub 

 
537 Szerzej: A.A. Aparov, O.M. Ivanii, R.M. Shestopalov, L.I. Adashys, O.V. Morozov, Right to 
education as a factor education public administration in the European Court of Human Rights practice, 
“Journal of Gender and Interdisciplinary” 2020, No. 1 Special Edition. 
538 Por. C. Iftene, Educational systems’ autonomy. Facts and analysis. “Procedia – Social and Behavioral 
Sciences” 2014, No 142, s. 47-53. 
539 Zob. J. de Groof, G. Lauvers, No person shall be denied the right to education: the influence of the 
European Convention on Human Rights on the right to education and rights in education, Wolf Legal 
Publishers, Nijmegen 2004, s. 4. 
540 Zob. R.S. Karahioz, O.V. Lehka, S.I. Minchenko, Public administration of legal education in the 
Practice of the European Court of Human Rights, “The Asian International Journal of Life Sciences” 
2019, No 21, s. 494.  
541  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi i inni przeciwko Włochom z 18 
marca 2011 r., 30814/06. 
542 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kjeldsen, Busk Madsen i Pedersen 
przeciwko Danii, z dnia 7 grudnia 1976 r., nr 5095/71. 
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wydalenie z instytucji oświaty, są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymogów 

dotyczących dozwolonych ograniczeń. Aby ocenić, czy dane formy wydalenia 

z placówki oświatowej skutkują odmową prawa do nauki, należy rozważyć takie 

czynniki, jak zabezpieczenia proceduralne, czas trwania wykluczenia, wysiłki na rzecz 

integracji i przewidziane alternatywne rozwiązania edukacyjne”543. 

 Bogactwo orzeczeń Trybunału daje, zatem możliwość analizy prawa do edukacji 

w różnych jego wymiarach. Szereg problemów pojawia się, bowiem również w trakcie 

realizacji tego prawa. Dla Wielkiej Brytanii (i Europy) ważnym wyrokiem jest sprawa 

Osman544 (młody mężczyzna był prześladowany przez nauczyciela, co zakończyło się 

morderstwem), w którym Sąd uznał, że państwo musi chronić życie swoich obywateli. 

Można to wykorzystać przeciwko władzom lokalnym, które nie robią nic przeciwko 

przestępstwom z nienawiści. Innym znanym wyrokiem jest sprawa Cosans i 

Campbell545, w której sąd orzekł, że rodzice nie muszą podpisywać dokumentu, który 

pozwala szkole wykonywać kary cielesne. Państwa zazwyczaj stosują się do wyroku, 

dlatego ETPCz ma silny wpływ na państwa, aby poważnie traktowały swoje 

zobowiązania.  

W ramach prawa do nauki rodzice mają prawo do poszanowania ich przekonań 

religijnych i filozoficznych. Trybunał orzekł jednak, że „Warunki i planowanie 

programu nauczania należy do kompetencji państwa”546. Mogą one również łączyć 

informacje i wiedzę o charakterze religijnym lub filozoficznym z programem nauczania, 

pod warunkiem że są „przekazywane w obiektywny, krytyczny i pluralistyczny 

sposób”547. Aby chronić pluralizm, konieczne jest jednak ilościowe i jakościowe 

zbilansowanie różnic w nauczaniu określonej religii lub filozofii poprzez zapewnienie 

rodzicom możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia dzieci z tej nauki, tj. 

umożliwienie nieuczestniczenia w określonych lekcjach lub w nauce religii jako 

całości548.  

 
543 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie  Ali przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu, nr 40385/06, 11 stycznia 2011 r., pkt 58. 
544 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Osman przeciwko Wielkiej Brytanii, z 
dnia 28 października 1998 r., nr 87/1997/871/1083. 
545 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Campbell and Cosans przeciwko 
Wielkiej Brytanii, z dnia 22 marca 1983 r., nr 7511/76. 
546 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Wielka Izba] w sprawie Folgerø i inni przeciwko 
Norwegii, nr skargi 15472/02, 29 czerwca 2007 r., pkt 84. 
547 Ibidem. 
548 Ibidem, pkt 85.  
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Istotne jest też to, jak Trybunał postrzega prawo do nauki w kontekście realizacji 

zasady niedyskryminacji549. Dyskusję w kontekście dyskryminacyjnych praktyk w 

realizacji prawa do edukacji przez dzieci wywołały  trzy kluczowe orzeczenia ETPCz tj. 

DH i inni przeciwko Republice Czeskiej (2007)550, Orsus i inni przeciwko Chorwacji 

(2010)551 oraz Horvath i Kiss przeciwko Węgrom (2013)552. Ukazują one ewolucję 

rozumowania Trybunału w zakresie stosowania pojęcia dyskryminacji pośredniej w 

połączeniu z marginesem oceny i proporcjonalności. Ważnym ustaleniem jest to, że 

Trybunał stwierdza, iż segregacyjny sposób edukowania dzieci romskich nie jest 

proporcjonalnym narzędziem do osiągnięcia deklarowanego (choć) uzasadnionego celu 

– zaspokojenia potrzeb tych dzieci. Wkład Trybunału koncentruje się również na 

sposobie ochrony prawa dziecka do edukacji na mocy Konwencji o prawach dziecka i 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dowodzi to, że chociaż oba traktaty 

międzynarodowe stosują różne podejścia, ich cele są podobne – zapewnienie równego 

dostępu do edukacji, ale także dostępu do wysokiej jakości edukacji, która zwiększa 

szanse życiowe dzieci w wieku dorosłym.  

 

3.8. Oddziaływanie Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo 

(Komisji Weneckiej) 

 

 Komisja Wenecka odziaływuje na państwa członkowskie Rady Europy z 

użyciem standardów o charakterze tzw. miękkiego prawa, czyli wykorzystując do tego 

celu opinie, opracowania i wytyczne w zakresie ochrony praw podstawowych553, w tym 

także praw edukacyjnych554.  

 
549 Zob. Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg 2019, s. 149-151. 
550 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie D.H. i inni przeciwko Republice 
Czeskiej,  dnia 13 listopada 2007, skarga nr 57325/00. 
551 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Orsus i inni przeciwko Chorwacji, z dnia 
16 marca 2010 r., skarga nr 15766/03. 
552 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Horvath i Kiss przeciwko Węgrom, z 
dnia 29 stycznia 2013 r., skarga nr 11146/11. 
553 Por. J. Jaskiernia, Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) jako 
podmiot oddziałujący na transformację polityczno-ustrojową w państwach Europy Środkowej i 
Wschodniej, [w:] Na drodze do wyjaśniania problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana 
Profesorowi Markowi Barańskiemu, red. A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2018, s. 188. 
554 Zob. Education Rights, źródło: www.venice.coe.int, data dostępu: 14.11.2021. 
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 Działalność Komisji ukazuje, zatem, iż prawo twarde coraz częściej 

uzupełnianie i/lub zastępowane jest przez prawo miękkie. Jak podkreśla K. Spryszak, 

pojęcie tego prawa obejmuje nomy, które są prawnie niewiążące lub wiążące tylko w 

bardzo ograniczonym zakresie i nie mają suwerennej wykonalności/sankcjonowania, ale 

mimo to dostarczają innych bodźców w celu zapewnienia zgodności, a tym samym 

umożliwienia skuteczności555. Wynika z tego, iż instrumenty miękkie mogą wdrażać 

prawo miękkie – jak również prawo twarde – i/lub zwiększać jego skuteczność. 

Instrument miękkie są pozbawione formalności prawnych, a przede wszystkim prawnej 

mocy wiążącej. Zawierają krytyczne oceny, perswazję moralną, zalecenia itp.  

 Metoda pracy przyjęta przez Komisję przy wydawaniu opinii polega na 

powoływaniu grupy roboczej sprawozdawców (przede wszystkim spośród jej 

członków), która doradza władzom krajowym w przygotowaniu odpowiedniego 

prawa556. Po dyskusjach z władzami krajowymi i zainteresowanymi stronami w kraju, 

grupa robocza przygotowuje projekt opinii na temat tego, czy tekst legislacyjny spełnia 

standardy demokratyczne w swojej dziedzinie i jak go ulepszyć na podstawie 

wspólnych doświadczeń. Projekt opinii jest omawiany i przyjmowany przez Komisję na 

posiedzeniu plenarnym, zwykle w obecności przedstawicieli tego kraju. Po przyjęciu 

opinia zostaje upubliczniona i przekazywana organowi wnioskującemu557.  

 Choć jej opinie znajdują odzwierciedlenie w przyjętym ustawodawstwie558, 

Komisja Wenecka nie narzuca swoich rozwiązań, lecz przyjmuje podejście 

niedyrektywne, oparte na dialogu559. Z tego powodu grupa robocza z reguły odwiedza 

 
555 Zob. K. Spryszak, Wpływ “miękkiego prawa” organizacji miedzynarodowych…, s. 45 – 62. 
556 Zob. J. Jowell, The Venice Commission – Disseminating Democracy through Law, “Public Law” 2001, 
nr 3, s. 682. 
557 Zob. R.S. Durr, The Venice Commission, [w:] Council of Europe, International – Encyclopedia of 
Laws: Intergovernmental Organizations, red. T.E.J. Kleinsorge, Alphen aan den Rijn 2010, s. 162.  
558 Zob. M. Rulka, Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2016, nr 5, s. 5.  
559 Por. A. Hauser, Standardy prawa wyborczego w dorobku Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji 
przez Prawo (Komisji Weneckiej), [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: Polska myśl 
konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 527; H. Suchocka, W poszukiwaniu modelu ustrojowego 
prokuratury (w świetle prac komisji Rady Europy „Demokracja poprzez prawo”), „Ruch Prawniczy 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 161.  
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dany kraj i spotyka się z różnymi aktorami politycznymi zaangażowanymi w sprawę, 

aby zapewnić jak najbardziej obiektywny obraz sytuacji560.  

 Jeśli chodzi o opracowywanie ogólnych standardów, Komisja ma tendencję do 

zajmowania się EKPC561 i traktatami międzynarodowymi, takimi jak pakty praw 

człowieka i innymi źródłami prawa, w sposób pobieżny i powstrzymuje się od 

szczegółowego badania w jakim stopniu zawierają one całkowicie identyczne standardy 

i prawne konsekwencje ich nieprzestrzegania. Poszukuje raczej ogólnych zasad niż 

szczegółowych regulacji mających zastosowanie w rozpatrywanej sprawie.  

 Rozwój standardów jest tu bardzo dynamiczny. Komisja musi zatem brać pod 

uwagę nie tylko istniejące zbiory zasad, wspólne wartości i porównywalne tradycje, ale 

także strukturę treści norm. Pod tym względem prace Komisji Weneckiej 

niezaprzeczalnie nacechowane są elementami politycznymi.  

 Komisja legitymację formalną wywodzi w tym celu ze swojego statutu. Jej 

członkowie wyłaniani się na mocy mianowania ich przez państwa członkowskie, tj. 

przez ich odpowiednie rządy. Gdyby Komisja miała podejmować wiążące decyzje, 

powyższe byłoby niewystarczające z punktu widzenia wymogów legitymacji 

demokratycznej. Ponieważ jednak jej opinie muszą być wdrażane przez zainteresowane 

państwa, które przy tym muszą przestrzegać obowiązujących ich wymogów 

demokratycznego podejmowania decyzji, nie stanowi to znacznego deficytu. 

Poszczególni członkowie Komisji mają pełnić rolę ekspertów, a nie „zwykłych” 

wykonawców prawa, porównywalnych z rolą sędziego. W przeciwnym razie 

wykluczałoby to takie podejścia, jak opracowywanie najlepszych praktyk. 

 Ponieważ praca Komisji Weneckiej opiera się na takich ekspertach, zapewnia to 

wysoki stopień różnorodności doświadczeń, wartości i chęci poszukiwania rozwiązań. Z 

proceduralnego punktu widzenia wielość ta jest filtrowana i łączona, w szczególności 

przez organ decyzyjny plenum.  

 W 2017 r. Komisja przeanalizowała zmiany do ustawy z 2011 r. o krajowym 

szkolnictwie wyższym Węgier. Zmiany wprowadziły bardziej restrykcyjne wymagania 
 

560 Zob. A. Chablais, European Commission for Democracy through Law: Review of Recent Reports and 
Opinions Relevant to the Protection of National Minorities, “European Yearbook of Minority Issues 
Online” 2006, nr 1, s. 429. 
561 Zob. P. van Dijk, The Venice Commission on Certain Aspects of the European Convention of Human 
Rights Rationae Personae, [w:] Human Rights, Democracy and the Rule of Law, red. S. Breitenmoser (I 
in.), Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Nomos Publisher, Zurich/St Gallen Dike Baden – Baden 2007, 
s. 183. 
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dotyczące licencjonowania i funkcjonowania uczelni zagranicznych, które m.in. 

stawiałoby pod znakiem zapytania samo istnienie Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego 

(ang. Central European University, CEU), założonego i działającego legalnie od wielu 

lat na Węgrzech. Według opinii wprowadzenie bez bardzo mocnych powodów tak 

restrykcyjnych zasad w stosunku do już działających uczelni zagranicznych, z 

poważnymi konsekwencjami prawnymi, było problematyczne. W Opinii zalecono 

zwolnienie już działających uczelni z większości nowych wymogów, a także 

niedyskryminacyjne i elastyczne stosowanie nowych wymogów dotyczących 

pozwolenia na pracę562.  

 Także na Ukrainie w 2017 r., Komisja dokonała analizy przepisów ustawy o 

oświacie dotyczących używania języka państwowego oraz języków mniejszościowych i 

innych w oświacie563 .  W przedstawionej opinii zawarto dość krytyczne zastrzeżenia do 

art. 7 Prawa oświatowego, w tym „niepewność art. 7 Prawa oświatowego” (pkt 55 – 

60); przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Ukrainy w zakresie ochrony praw 

językowych mniejszości narodowych (pkt. 86 – 95) i nieprzestrzegania zasady 

niedyskryminacji tych mniejszości (pkt. 106- 115). Pojawiły się jednak głosy o 

pewnych niespójnościach stanowisk prawnych Komisji wyrażonych względem Ukrainy 

w 2011 i 2017 r. co miało osłabiać ich trafność564. I chociaż Ukraina wskazywała, że 

wdrożyła zalecenia Komisji, de facto żadne z nich nie zostało zrealizowane. W styczniu 

2020 r. ukraiński parlament przyjął ustawę „O pełnym średnim szkolnictwie 

ogólnokształcącym”, która miała doprecyzować przepisy ramowej ustawy o oświacie. 

Nowa ustawa nie zmniejszyła jednak konfliktu wokół ustawy Prawo oświatowe, której 

treść pozostała niezmieniona: od piątek klasy coraz więcej przedmiotów musiało być 

nauczane w języku państwowym. Co więcej Ukraina odroczyła okres przejściowy na 

wdrożenie zaskarżonych przepisów zarówno ustawy o oświacie, jak i ustawy o języku 

państwowym do 1 września 2023 r. Dla obywateli posługującym się językiem 

urzędowym UE, jest to jednak tylko tymczasowe postanowienie i nie może być 
 

562 Zob. Venice Commission Preliminary Opinion 891/2017 on Act XXV of 4 April 2017 on the 
amendment of Act CCIV of 2011 on Tertiary Education, CDL-PI(2017)005eHungary. 
563 Venice Commission Opinion No. 902/2017, Ukraine – on the Provisions of the Law on Education of 5 
September 2017 which concern the use of the language and minority and other languages in education, 
Adopted by the Venice Commission at its 113th Plenary Session  (8-9 December 2017), Strasbourg 11 
December 2017m CDL-AD(2017)030. 
564 Zob. I. Toronchuk, V. Markovskyi, The Implementation of the Venice Commission Recommendations 
on the Provisions of Th Minorities Language Rights in the Ukrainian Legislation, “European Journal of 
Law and Public Administration” 2018, vol. 5, s. 60. 
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postrzegane jako sensowna i zasadnicza odpowiedź na krytykę ograniczania 

istniejących praw mniejszości narodowych565.  

 W 2020 r. Komisja Wenecka odniosła się w swej opinii do zmian w 

ustawodawstwie dotyczącym edukacji w językach mniejszości na Łotwie566. Zasadniczo 

Komisja uznała, że zwiększenie udziału języka łotewskiego w programach dot. edukacji 

mniejszości w celu poprawy biegłości uczniów uczęszczających na takie programy 

stanowiło uzasadniony cel. Niemniej jednak zasugerowała powrót do poprzedniego 

„podejścia dwujęzycznego” na lekcjach przez zabawę w przedszkolach (w 

przeciwieństwie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego tego samego dnia), 

aby zagwarantować, że szkoły publiczne oferują program edukacji mniejszości, gdy 

tylko jest to możliwie wystarczające na to zapotrzebowanie, oraz stałe monitorowanie 

jakości edukacji uczniów uczęszczających do mniejszościowych programów 

edukacyjnych w celu zapewnienia, że zmiany wprowadzane do systemu oświaty nie 

podważają jakości edukacji i nieproporcjonalnie ograniczają możliwość dobrej 

znajomości przez uczniów języka mniejszości. Według Komisji Weneckiej władze 

oświatowe powinny także zapewnić szkołom realizującym programy edukacji 

mniejszości niezbędne materiały dydaktyczne, a nauczycielom tych szkół odpowiednie 

możliwości dalszego doskonalenia znajomości języka łotewskiego i mniejszości, aby 

zapewnić im zdolność do wdrażania procesu studiowania w języku łotewskim, 

mniejszościowym i dwujęzycznym567.  

 W opinii komentatorów najbardziej dalekosiężne zalecenia Komisji Weneckiej 

dotyczyły jednak prywatnych placówek oświatowych – ponownie w przeciwieństwie do 

podejścia Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Wenecka sugerowała zwolnienie szkół 

prywatnych z obowiązku proporcji używania języka łotewskiego i rozważenie 

rozszerzenia możliwości dostępu osób należących do mniejszości narodowych do 

szkolnictwa wyższego w ich języku mniejszości, albo we własnych instytucjach 

szkolnictwa wyższego, albo co najmniej w państwowych uczelniach568.  

 
565 Zob. Minority Rights – Ukraine’s Gateway to the West, źródło: www.iconnectblog.com, data dostępu: 
14.11.2021. 
566 Zob. Venice Commission Opinion No. 975/2020, Latvia – one the recent amendments to the 
legislation on education in minority languages, Adopted by the Venice Commission on 18 June 2020 by a 
written procedure replacing the 123rd  Plenary Session, Strasbourg, 18 June 2020, CDL-AD(2020)12.  
567 Tamże.  
568 Zob. A. Dimitros, Riga and Venice on a Collision Course: On the Controversial New Constitutional 
Court Decisions on Minority Languages in Latvia, “VerfBlog” 2020, No. 6, s. 23. 
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3.9. Europejski Komitet Praw Społecznych 

 

W systemie aksjologicznym Rady Europy istotne znaczenie ma ochrona praw 

społecznych i ekonomicznych. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają: Europejska 

Karta Społeczna569, a po jej modyfikacjach – Europejska Karta Społeczna 

(Zrewidowana)570. 

Europejska Karta Społeczna (ang. European Social Charter, fr. Charte sociale 

européenne) jest podstawową  regulacją Rady Europy, dotyczącą praw społeczno-

ekonomicznych obywateli, otwartą do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. 

Obowiązuje od 26 lutego 1965 r. Zapewnia ona prawa oraz wolności obywatelskie i 

polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy 

polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i 

wolności dotyczących sfery społecznej. Art. 20 zobowiązuje strony do przestrzegania 

co najmniej 5 z 7 artykułów : 1, 5, 6, 12, 13, 16 i 19, wybór należy do strony. Art. 21 

zobowiązuje do składania sprawozdań w sprawach dotyczących przyjętych 

postanowień, a art. 22 w sprawach pozostałych. Sprawozdania rozpatruje Komitet 

Ekspertów (art. 23 i 24). Do wyznaczona doradcy w obradach zaproszona jest 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (art. 25)571.  

W preambule do Europejskiej Karty Społecznej czytamy, że „Rządy Państw - 

sygnatariuszy niniejszej Karty, Członków Rady Europy, zważywszy, że celem Rady 

Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej Członkami dla zagwarantowania i 

urzeczywistnienia idea łów i zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem oraz 

ułatwienia ich postępu gospodarczego i społecznego, w szczególności poprzez 

utrzymanie i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych wolności; zważywszy, że 

w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

podpisanej w Rzymie 14 listopada 1950 r. i w Protokole do niej podpisanym w Paryżu 

20 marca 1951 r. Państwa Członkowskie Rady Europy zgodziły się zapewnić swej 

ludności prawa i wolności obywatelskie i polityczne w nich określone; zważywszy, że 
 

569 ETS nr 163. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. 
1999, nr 8, poz. 67. 
570 Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), Strasburg, 3 maja 1996. 
571 Zob. Europejska Karta Socjalna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Karta_Spo%C5%82eczna , 
data dostępu: 29.12.2021. 
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korzystanie z praw społecznych powinno być zapewnione bez dyskryminacji ze 

względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub 

społeczne; zdecydowane podjąć wspólnie wszelkie wysiłki dla polepszenia poziomu 

życia i popierania dobrobytu społecznego zarówno ludności miejskiej, jak i wiejskiej 

za pomocą odpowiednich instytucji i działań” uzgodniły postanowienia zawarte w 

Karcie. 

Państwa-strony są zobowiązane do corocznego przedkładania raportów na temat 

wdrażania postanowień Karty do prawa krajowego i jej stosowania w praktyce. Raporty 

te są następnie badane przez Komitet Praw Społecznych, który przygotowuje opinie 

prawne dotyczące zgodności stanu faktycznego, występującego w danym państwie, z 

postanowieniami Karty. Europejski Komitet Praw Społecznych (ang. European 

Committee of Social Rights – ECSR) bada, czy państwa członkowskie wypełniają 

zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej. Jego niezależni i bezstronni 

członkowie są wybierani na sześcioletnią kadencję, z możliwością jednorazowej 

reelekcji, przez Komitet Ministrów Rady Europy. Zadaniem Komitetu jest określanie, 

czy ustawodawstwo i praktyka występująca w państwach-stronach tej konwencji 

międzynarodowej, jest zgodna z postanowieniami Karty. Jeśli państwo nie podejmuje 

żadnych działań związanych z wypełnianiem decyzji Komitetu, Komitet Ministrów 

kieruje do niego zalecenia, w których zwraca się o dokonanie zmiany istniejącego 

ustawodawstwa lub stosowanej praktyki572. 

W oryginalnym tekście EKS prawo do nauki nie zostało expressis verbis 

uwzględnione. Stało się to dopiero w zrewidowanej EKS.  Zgodnie z art. 17 ust. 2 

zrewidowanej EKS państwa zobowiązują się do podjęcia „wszelkich koniecznych 

i odpowiednich środków zmierzających do [...] zapewnienia dzieciom i młodocianym 

bezpłatnego kształcenia na szczeblu podstawowym i średnim, a także podejmowania 

środków w celu popierania regularnego uczęszczania do szkoły”. Ponadto Europejski 

Komitet Praw Socjalnych orzekł, że na mocy tych postanowień umawiające się państwa 

powinny zapewnić, aby dzieci nielegalnie przebywające na ich terytoriach również 

miały dostęp do edukacji573. Instytucje oświatowe muszą być przy tym dostępne dla 

 
572 Zob. Europejski Komitet Praw Społecznych, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Komitet_Praw_Spo%C5%82ecznych, data dostępu: 30.12.2021. 
573 Europejski Komitet Praw Społecznych, orzeczenie w sprawie Médecins du Monde – International 
przeciwko Francji, nr 67/2011, 11 września 2012 r. 
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wszystkich bez dyskryminacji. EKPS twierdzi przy tym, że „integracja dzieci 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych [...] powinna być normą, a uczenie 

w szkołach specjalnych musi być wyjątkiem”574. Państwa nie korzystają z szerokiego 

„marginesu swobody” odnośnie do wyboru rodzaju szkoły dla osób niepełnosprawnych; 

to musi być szkoła powszechna575.  

Zgodnie z orzecznictwem EKPS edukacja seksualna i dotycząca zdrowia 

reprodukcyjnego musi stanowić część zwykłego programu nauczania576.  

Chociaż państwa korzystają z szerokiego marginesu swobody przy wyborze 

kulturowej stosowności wykorzystywanych materiałów dydaktycznych, muszą 

zapewnić niedyskryminującą naukę w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 

„która nie utrwala lub nie wzmacnia wykluczenia społecznego i nie neguje ludzkiej 

godności”. Używane materiały dydaktyczne nie mogą „wzmacniać poniżających 

stereotypów”, na przykład dotyczących osób o orientacji nieheteroseksualnej577. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
574 Europejski Komitet Praw Społecznych, orzeczenie w sprawie Mental Disability Advocacy Center 
(MDAC) przeciwko Bułgarii, nr 41/2007, 3 czerwca 2008 r., pkt 35. 
575 Europejski Komitet Praw Społecznych, orzeczenie w sprawie European Action of the Disabled (AEH) 
przeciwko Francji, nr 81/2012, 11 września 2013 r., pkt 78. 
576 Europejski Komitet Praw Społecznych, orzeczenie w sprawie International Centre for the Legal 
Protection of Human Rights (INTERIGHTS) przeciwko Chorwacji, nr 45/2007, 30 marca 2009 r., pkt 47. 
577 Ibidem, pkt. 59 i 61. 



 128 

Rozdział 4: Oddziaływanie Rady Europy na implementację jej 

standardów dotyczących prawa do edukacji w prawie i praktyce 

państw członkowskich 

 

 
Faktyczne znaczenie Rady Europy w zakresie prawa do edukacji wynika nie tylko z 

tego, jakie standardy międzynarodowe zdołała w tym zakresie wypracować, ale nade 

wszystko od tego, jak standardy te wdrażane są do polityki i praktyki edukacyjnej 

państw członkowskich. Należy przy tym pamiętać, że wdrażanie tych standardów ma 

miejsce w dobie nasilających się kryzysów, m.in. związanych z pandemią COVID-

19578. Rada Europy dostrzegła, że pandemia COVID-19 niesie istotne zagrożenia 

zarówno dla edukacji, jak i kultury. 

W przyjętej w dniu 27 listopada 2021 r. uchwale Wpływ pandemii COVID-19 na 

edukację i kulturę579 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło, że  

długie okresy izolacji podczas pandemii Covid-19 pokazały, w jakim stopniu edukacja i 

kontakt z kulturą są niezbędne dla indywidualnego i zbiorowego dobrostanu. 

Zgromadzenie Parlamentarne wezwało, aby oba sektory nadal odgrywały swoją 

podstawową rolę we wspieraniu integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa 

poprzez zmniejszanie nierówności, tworzenie możliwości i pomaganie ludziom, 

zwłaszcza młodym, w rozwijaniu pozytywnych postaw i kompetencji wymaganych do 

bycia aktywnymi i kreatywnymi obywatelami w zdrowej i żywej demokracji. Podczas 

pierwszej blokady wiosną 2020 r. zamknięto żłobki, szkoły podstawowe, licea i 

uniwersytety, w wyniku czego normą stało się mieszane rozwiązanie ograniczonej 

obecności fizycznej i nauczania na odległość. Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło 

fakt, że zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski podjęły ważne kroki 

polityczne w celu zapewnienia, że sektory edukacji i kultury są uważane za 

priorytetowe i będą kwalifikować się do wsparcia za pośrednictwem awaryjnego 

Europejskiego Instrumentu Naprawy i Odporności ze wzmocnionym budżetem UE na 

 
578 Por. Children and Adolescents in Times of Crises in Europe, Springer International Publishing, Cham 
2019. 
579 Zob. PACE Res. 2411 (2021) The impact of COVID-19 on education and culture. Text adopted by the 
Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 26 November 2021.Doc. 15397, report of the 
Committee on Culture, Science, Education and Media, rapporteur: Mr Constantinos Efstathiou). 



 129 

lata 2021-27. Aby jednak skorzystać z tego wsparcia, państwa członkowskie muszą 

włączyć edukację i kulturę do ich krajowych programów naprawczych. Na wszystkich 

demokratycznych krajach ciąży szczególna odpowiedzialność za zapewnienie, że 

edukacja i kultura mogą skutecznie reagować na wszelkie wyzwania i przeszkody, które 

mogą wykoleić proces demokratyczny. W związku z tym należy przyjąć szereg 

środków, aby to zagwarantować580. 

 Zgromadzenie Parlamentarne RE uważa m.in., że strategie krajowe powinny 

opierać się na synergii, a polityki kulturalne i edukacyjne powinny wzajemnie się 

wzmacniać. Ramy odniesienia kompetencji na rzecz kultury demokratycznej Rady 

Europy stanowią doskonałą podstawę do rozwijania innowacyjnych partnerstw i 

projektów między szkołami i różnymi sektorami kultury, aby pomagać młodym 

ludziom rozwijać kluczowe kompetencje demokratyczne. W kontekście celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 i Europejskiego Zielonego Ładu Zgromadzenie 

uważa, że inwestycje w edukację oraz w sektor kultury i sektor kreatywny w Europie 

mogą również stanowić integralną część inwestycji w innowacje prowadzące do 

bardziej zrównoważonych i kreatywnych gospodarki. Budowanie synergii, włączanie 

kultury i edukacji w główny nurt innych sektorów oraz zapewnianie zachęt dla 

partnerstw kreatywnych z sektorami prywatnymi może zatem mieć kluczowe znaczenie 

na przyszłość. Przestrzeń cyfrowa stała się głównym miejscem, w którym szkoły i 

instytucje szkolnictwa wyższego zapewniają edukację, a liczne podmioty z sektora 

kultury i sektora kreatywnego mogą występować i kontaktować się z odbiorcami. 

Chociaż może to być bardzo pozytywna tendencja do demokratyzacji dostępu do 

edukacji i kultury, to jednak niesie ze sobą poważne zagrożenia. Szybka zmiana 

polegająca na prawie wyłącznym korzystaniu z technologii cyfrowych pogłębiła 

istniejącą przepaść cyfrową i nierówności oraz pozbawiła artystów i sektory kreatywne 

uczciwych dochodów z powodu braku regulacji. Zgromadzenie uważa zatem, że pilne 

byłoby rozwiązanie utrzymujących się wyzwań stojących przed globalnymi dostawcami 

usług cyfrowych oraz ustanowienie silnych europejskich ram cyfrowych, które byłyby 

dobrze przystosowane do edukacji online i różnych kulturalnych ofert online581. 

 W związku z tym Zgromadzenie wezwało rządy i parlamenty państw 

członkowskich Rady Europy do oceny wniosków wyciągniętych z wdrażania środków 
 

580 PACE Res. 2411 (2021), § 1-3. 
581 Ibidem, § 4-6. 
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nadzwyczajnych i dokonania przeglądu ich polityk, kładąc większy nacisk na 

perspektywę długoterminową oraz do zajęcia się słabościami strukturalnymi, które 

pogłębiły się podczas pandemii Covid-19. Decydenci powinni, w odniesieniu do 

edukacji, w szczególności:		
1) podejmować wszelkie wysiłki na rzecz promowania równości, spójności 

społecznej i aktywnego obywatelstwa poprzez wysokiej jakości edukację 

włączającą, zgodnie z Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 4 i 

Zaleceniem Komitetu Ministrów CM/Rec (2012)13 oraz jak najlepiej 

wykorzystywać dostępne materiały edukacyjne, wytyczne i narzędzia 

praktyczne Rady Europy; 

2) stymulować zarówno zdobywanie wiedzy, jak i rozwój osobisty uczniów, 

rozważać różne modele nauczania, od nauczania w klasie, przez pracę w 

mniejszych grupach, po korzystanie z wysokiej jakości zasobów i możliwości 

uczenia się online i mieszanego, a także dalej rozwijać rolę, jaką szkoły mają 

bawić się w rozwijanie kompetencji uczniów na rzecz kultury demokratycznej; 

3) rozwijać podejście oparte na prawach w ramach edukacji włączającej, 

doceniając godność ludzką i prawa człowieka, wraz z krytycznym 

zrozumieniem nierówności społecznych; 

4) opracować mechanizmy, które zapewnią, że wysokiej jakości edukacja 

internetowa eliminuje stereotypy dotyczące płci, pochodzenia etnicznego, 

kultury, wieku i inne; 

5) należycie uwzględniać prawo uczniów z mniejszości językowych do nauki w 

ich własnym języku, zwłaszcza w szkołach podstawowych; 

6) zapewnić bezpieczne środowisko uczenia się (w szkołach, bibliotekach lub 

innych instytucjach publicznych), aby uniknąć strat w nauce i wykluczenia; 

7) dokonać ponownej oceny i przeglądu oferty edukacyjnej dla uczniów 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i osób o specjalnych potrzebach; 

rozważenie utworzenia szkolnych lub lokalnych grup wsparcia składających się 

z różnych interesariuszy w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia w nauce 

we współpracy z nauczycielami (przeszkolonymi wolontariuszami, rodzicami 

grup rówieśniczych, wyspecjalizowanymi psychologami i innymi 

profesjonalistami, specjalistami IT); 
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8) zapewniać szkolenia przygotowawcze i doskonalenie zawodowe oraz 

wskazówki dla nauczycieli i personelu pomocniczego, aby w otwarty i 

kreatywny sposób wdrażać w szkołach ramy odniesienia kompetencji na rzecz 

kultury demokratycznej Rady Europy; rozważy stworzenie warunków dla 

innowacyjnych partnerstw, angażując w ten proces instytucje kultury i 

indywidualnych artystów; 

9) ułatwiać nauczycielom rozwój zawodowy online i wzajemne uczenie się, aby 

mogli spotykać się na odległość i wymieniać doświadczeniami; włączyć 

odpowiednie szkolenia metodyczne i dostęp do zasobów edukacyjnych w 

ramach cyfrowych możliwości uczenia się dla nauczycieli; 

10) zagwarantować bezpłatny dostęp do wirtualnych środowisk uczenia się, które 

dają dostęp do otwartych zasobów edukacyjnych, aby zmniejszyć zależność od 

platform cyfrowych udostępnianych przez prywatne582. 

 

 Te generalne dyspozycje dotyczą realizacji prawa do edukacji we wszystkich 

jego aspektach. Warto jednak poddać analizie implementację prawa do edukacji z 

uwzględnieniem szczegółowych kategorii (podmiotów), gdzie realizacja prawa do 

edukacji wiąże się ze szczególnymi uwarunkowaniami. 

 
4.1. Implementacja standardów Rady Europy w odniesieniu do poszczególnych 

kategorii  

 

4.1.1. Kobiety  

 

 Prawo do edukacji odpowiada ściśle pojęciom „akceptowalności” oraz „jakości” 

i ma na celu promowanie rzeczywistej równości płci w edukacji583. Dotyczy to, zatem 

zarówno równości traktowania, jak i równości szans oraz charakteru relacji między 

płciami w placówkach edukacyjnych584. Ten wymiar równości jest szczególnie ważny, 

 
582 Ibidem, § 7.3. 
583 Zob. A. Dominiczak, J. Wóycicka, Edukacja [w:] Kobiety w Polsce 2003, Raport Centrum Praw 
Kobiet, Warszawa 2003, s. 29. 
584 Zob. A. Butarewicz-Głowacka, Nie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej 
szkole – komunikat z badań, „Parezja” 2015, nr 2, s. 102; L. Kopciewicz, Poniżanie – szkolna przemoc 



 132 

biorąc pod uwagę, że to społeczeństwo kształtuje i reprodukuje nierówności związane z 

płcią za pośrednictwem instytucji społecznych, a instytucje edukacyjne odgrywają w 

tym względzie zasadniczą rolę585.  

 Kobiety i dziewczęta napotykają różne bariery związane z edukacją w różnych 

regionach świata. Prawo do edukacji powszechnie, nabiera określonych znaczeń, gdy 

jest interpretowane i stosowane w świetle wspólnych regionalnych zwyczajów, tradycji, 

kultur oraz wartości. Regionalne traktaty praw człowieka gwarantują prawo do edukacji 

w dostosowanej formie – takiej, która dostrzega bariery wspólne dla regionu, a także 

odzwierciedla uniwersalne i specyficzne dla regionu cele edukacji. Warto odnieść się tu 

do art. 14 EKPC586, który gwarantuje prawo do niedyskryminacji, czy art. 2 Protokołu 

Nr 1 do Konwencji, wskazującego na zakaz dyskryminacji w edukacji na podstawie 

płci587. Ponadto Protokół 12 do Konwencji zakazuje dyskryminacji w korzystaniu z 

jakichkolwiek praw określonych w przepisach krajowych. Jednakże kluczowym wydaje 

się być art. 14 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej w którym stwierdza się, iż: „1. Strony podejmą, gdy to 

stosowne, konieczne działania by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich 

etapach edukacji, dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści dotyczące równości 

kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych, wzajemnego 

szacunku, rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez uciekania się do 

przemocy, przemocy wobec kobiet ze względu na płeć orz gwarancji nienaruszalności 

osoby. 2. Strony podejmą konieczne działania by promować zasady, o których mowa w 

ustępie 1, w ramach nieformalnego nauczania, jak również w ramach działalności 

sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej oraz w mediach”588. 

 Rada Europy odgrywa, zatem kluczową rolę w promowaniu równości płci w 

państwach członkowskich przez określanie wspólnych zasad i standardów promujących 

 
wobec dziewcząt, [w:] Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Seria Przewodniki Krytyki Politycznej, 
tom XXXVIII, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 278. 
585 Por. M. Łukasik, Nierówności płci w odniesieniu do edukacji, „Niepełnosprawność. Dyskursy 
pedagogiki specjalnej” 2021, nr 39, s. 141-148. 
586 Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.  
587 Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175. 
588 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., (Dz.U. 2015 poz. 961). 
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pełny udział kobiet i mężczyzn w społeczeństwie589. Głównym organem prowadzącym 

działania RE w zakresie równości płci jest Komitet Zarządzający ds. Równości Kobiet i 

Mężczyzn590, który ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy w 1979 

r. W latach 1979-1980 funkcjonował on jako ad hoc Komitetu ds. Statusu Kobiet, w 

latach 1981 – 1986 jako Komitet ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, a następnie pod 

obecną nazwą. Jest to międzyrządowe ciało zajmujące się prowadzeniem działań Rady 

Europy w zakresie promowania równości kobiet i mężczyzn; spoczywa na nim główna 

odpowiedzialność za określanie i realizację działań RE w tym zakresie. Komitet 

Zarządzający odpowiedzialny jest bezpośrednio przed Komitetem Ministrów, od 

którego otrzymuje instrukcje działania i któremu przedstawia swe raporty i propozycje 

działań591. Od strony przynależności administracyjnej podlega natomiast Komitetowi 

Zarządzającemu ds. Praw Człowieka. Z kolei podstawowym organem, mającym w 

swych kompetencjach kwestie równości płci w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego, 

jest Komitet ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn592. Ustanowiony został on 26 

stycznia 1998 r. rezolucją nr 1144 (1998) przez Zgromadzenie Parlamentarne i stanowi 

swoiste uzupełnienie dla Komitetu Zarządzającego ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. 

Owe ciało parlamentarne zastąpiło wcześniejszą strukturę zajmującą się kwestiami 

równości płci, którą była utworzona w 1993 r. komisja ad hoc ds. równości płci 

(pierwotnie powołana tylko do opiniowania tekstów przedkładanych w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym przez pryzmat równości płci, faktycznie pełniła jednak również 

funkcje związane między innymi z organizowaniem seminariów i spotkań 

poświęconych wymianie poglądów)593. 

 Jednak nawet, jeśli kobiety uzyskały de iure równe prawa i równy status z 

mężczyznami w większości krajów europejskich, nadal są dyskryminowane w wielu 

 
589 Zob. M.M.T. Verloo, Displacement and Empowerment: Reflections on the Concept and Practice of the 
Council of Europe Approach to Gender Mainstreaming and Gender Equality, „Social Politics” 2005, Vol. 
12, s. 344-365. 
590 Zob. Steering Committee for Equality Between Women and Men, źródło: 
www.humanrights.coe.int/equality/Eng/EqualityCommittee/EqualityCommittee.htm, data dostępu: 
21.11.2021. 
591 Zob. Rada Europy i ochrona praw człowieka, Directorate General II Human Rights, Council of 
Europe, F-67075 Strasbourg Cedet, July 2000, s. 23, źródło: 
www.coe.int/T/E/Human_rights/ProtHR_Pl.pdf, data dostępu: 19.11.2021. 
592 Zob. Committee on Equal Oportunities for Women and Men, źródło: 
www.assembly.co.int/ASP/Committee/CommitteesInfos.asp?comID=EGA, data dostępu: 19.11.2021. 
593 Zob. Ł. Wawrowski, Polityka równych szans. Instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji 
kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007, s. 360. 
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obszarach. Dlatego niezależnie od ustawodawstwa dot. walki z dyskryminacją i 

promującego równość, jak również istnienia mechanizmów monitoringu realizacji tego 

typu przepisów, w dalszym ciągu obserwowany jest brak równowagi miedzy kobietami 

a mężczyznami, w różnych dziedzinach życia. I dlatego jasnym staje się wprowadzanie 

nowych podejść, strategii i metod, aby osiągnąć równość płci. Jedną z nich jest 

koncepcja gender mainstreaming594, która również używana jest w RE595. 

 W 1998 r. Rada Europy zdefiniowała gender mainstreaming jako 

„(re)organizację, poprawę, rozwój i ewaluację procesów decyzyjnych po to, aby 

umożliwić osobom obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważne 

spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich 

płaszczyznach”596.  

 Gender mainstreaming nie może jednak zastąpić konkretnych polityk, których 

celem jest zadośćuczynienie za sytuacje wynikające z nierówności płci. Co więcej, aby 

można było mówić o pełnej zgodzie, co do wdrożenia tej koncepcji, musi zaistnieć wola 

polityczna aby wdrożyć tę strategię.  

 Także Europejski Trybunał Praw Człowieka konsekwentnie orzekał, że 

„równość płci jest jednym z głównych celów w państwach członkowskich Rady 

Europy”597, jak również jest jedną z kluczowych zasad EKPC598.  

 Oceniając roszczenia dotyczące dyskryminacji, Trybunał najpierw sprawdza, 

czy istnieje różnica (lub podobieństwo) w traktowaniu oraz czy osoby znajdują się w 

analogicznej (lub znacząco różnej) sytuacji. Niekiedy podejmuje się oceny 

podobieństwa sytuacji wraz z oceną uzasadnienia, w którym to przypadku zwykle 

 
594 Szerzej na ten temat: J. Tomczyk, „Gender mainstreaming” w polityce – „gender budgeting’ w 
ekonomii. Europejskie programy aktywizacji społecznej kobiet, „Annales Universitatis Paedagogicae 
Cracoviensis. Studia de Kultura” 2016, nr 8, s. 126-131; E. Popławska, Gender mainstreaming w 
ustawodawstwie francuskim. Podstawy konstytucyjne i wybrane przykłady, „Studia Iuridica Lublinensia” 
2014, t. 22, s. 683-694; A. Czachorowska-Mazurkiewicz, Koncepcja gender mainstreaming i jej 
znaczenie dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, „Prace Naukowe/Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach” 2002, tom: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki 
w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, s. 395-398. 
595 Zob. Gender mainstreaming. Action undertaken by the Council of Europe, źródło: 
www.osce.org/files/f/documents/5/4/2784.pdf, data dostępu: 19.11.2021. 
596 Tamże.  
597 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdulaziz, Cabales i Balkandali 
przeciwko Wielkiej Brytanii, z dnia 28 maja 1985 r., skarga nr 9214/80; 9473/81; 9474/81. 
598 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lella Sahin przeciwko Turcji, z dnia 
10 listopada 2005 r., skarga nr 44774/98. 
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pozostawia państwu margines oceny, czy różnica w innych analogicznych sytuacjach 

wymaga odmiennego traktowania599. 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, iż pomimo znaczących zmian w dostępie 

kobiet do edukacji w państwach członkowskich Rady Europy, w dalszym ciągu 

występują  bariery, które utrudniają im równe korzystanie z prawa do edukacji wysokiej 

jakości. Wśród tych barier wymienić należy wiek, pochodzenie etniczne, ubóstwo czy 

też niepełnosprawność. Co więcej, wywołują one ograniczenia na wszystkich 

poziomach edukacji oraz w ramach systemów edukacyjnych. Wśród podstawowych 

czynników mających tu znaczenie należy wymienić:  

- wpływ negatywnych stereotypów płciowych; 

- małżeństwo, dzieci oraz wczesna i nieplanowana ciąża;  

- brak wysokiej, jakości środowisk edukacyjnych sprzyjających włączeniu oraz 

nieodpowiednia infrastruktura edukacyjna;  

- ubóstwo600.   

 Podchodząc do zagadnienia szerzej, warto zauważyć, iż społeczność 

międzynarodowa (a zatem i społeczność w ramach Rady Europy)  uznała równe prawo 

do wysokiej jakości edukacji wszystkich i zobowiązała się do osiągnięcia równości płci 

na wszystkich dziedzinach, w tym edukacji, poprzez akceptację międzynarodowego 

prawa dotyczącego praw człowieka601. Oznacza to, że państwa mają obowiązek prawny 

usuwania wszelkich barier dyskryminacyjnych, zarówno istniejących w prawie, jak i w 

życiu codziennym oraz podejmowania pozytywnych działań na rzecz równości, w tym 

w dostępie do edukacji602. 

 Rada Europy w swych analizach zwraca uwagę, iż pomimo tego że w 

większości krajów europejskich kształci się taka sama liczba kobiet i mężczyzn - a w 

rzeczywistości często więcej jest kobiet na studiach wyższych – to parytet płci stanowi 

tylko jeden krok w kierunki pełnej równości. RE tym samym zwraca uwagę, iż często 

istnieją inne bariery do pełnego uczestnictwa kobiet. Można je bowiem zachęcać do 

 
599 Zob. I. Radačić, Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights, “European 
Journal of International Law” 2008, t. 19, s. 841-857. 
600 Zob. Women and girls, źródło: www.right-to-education.org, data dostępu: 19.11.2021. 
601 Szerzej: K.D. Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law, “International 
Studies in Human Rights” 2006, vol. 82. 
602 Zob. Ł. Kierznowski, Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego, [w:] 
Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego, red. M. Perkowski, W. Zoń, t. 1, Wydawnictwo 
Prawo i Partnerstwo, Białystok 2016, s. 61-75. 
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studiowania pewnych przedmiotów (na przykład sztuki i nauk humanistycznych, a nie 

nauk ścisłych i inżynierii) postrzeganych jako bardziej odpowiadające dominującym 

stereotypom płci. Zdaniem RE jest bardzo prawdopodobne, że prowadzi to do różnic w 

wynikach kształcenia603.  

 Warto przypomnieć, iż Rada Europy poprzez zalecenie CM/Rec (2007)13 

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie problematyki płci w 

edukacji604 zapewnia ramy i cele dla działalności Organizacji w tym zakresie. 

Przywołane zalecenie promuje działania we wszystkich obszarach dotyczących 

organizacji i treści kształcenia. Zwalczanie stereotypów płci w edukacji jest również 

jednym z priorytetów Strategii Rady Europy na rzecz równości płci 2018-2023605. 

Ponadto państwa członkowskie wprowadzają środki w celu włączenia perspektywy 

równości płci do swojego systemu edukacyjnego. Ostatecznym celem jest włączenie 

perspektywy równości płci we wszystkich działaniach Rady Europy w dziedzinie 

edukacji: od szkolnictwa wyższego po szkolenie nauczycieli, edukację na rzecz 

obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka, nauczanie historii lub politykę 

językową.  

 Zdaniem Rady Europy sektor edukacyjny odgrywa kluczową rolę w 

kształtowaniu reprezentacji płci, postaw i zachowań. Dlatego eliminacja formalnej 

dyskryminacji w systemie edukacji to ważny krok, ale powinna mu towarzyszyć 

integracja równości płci, co stanowić może jej zdaniem perspektywę dla wszystkich 

aspektów edukacji. Zdaniem RE upewnienie się, że system edukacji aktywnie promuje 

rzeczywistą równość między kobietami i mężczyznami jest budulcem społeczeństw, w 

których równouprawnione są kobiety606. 

 W 2004 r. w Radzie Europy przygotowano raport na temat promowania 

uwzględnia aspektu płci w szkołach607, zawierający wytyczne dotyczące opracowania 

odgórnej strategii promującej uwzględnianie aspektu płci w szkołach.  We wskazanym 
 

603 Zob. Gender, źródło: www.coe.int, data dostępu: 19.11.2021. 
604 Zob. Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers to member States on gender 
mainstreaming in education, Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2007 at the 1006th 
meeting of the Minister’s Deputies.  
605 Council of Europe Gender Equality Strategy 2018 – 2023, źródło: www.rm.coe.int/ge-strategy-2018-
2023/1680791246, data dostępu: 19.11.2021. 
606 Zob. Gender Mainstreaming Activities At the Council of Europe, 6 th Edition, October 2017, 
Information Document Prepared by the Gender Equality Unit, s. 5, źródło: www.rm.coe.int/gm-in-the-
coe-6th-edition/1680762b24, data dostępu: 19.11.2021. 
607 Zob. Council of Europe, Final report of the Group of Specialists on Promoting Gender Mainstreaming 
in Schools, EG-S-GS (2004) RAP FIN. 
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wyżej zaleceniu Komitetu Ministrów CM/Rec (2007)13 zaproponowano działania we 

wszystkich obszarach dotyczących organizacji edukacji. W 2011 r. opublikowano 

badanie eksperckie na temat zwalczania stereotypów płci w edukacji, skupiające się na 

historycznych i analitycznych aspektach stereotypów płci w edukacji608. Z kolei w 2012 

r. opublikowano pierwszy raport z monitoringu implementacji w.w. zalecenia Komitetu 

Ministrów, w którym stwierdzono, że „(…) Chociaż cel, jakim jest zapewnienie 

równych szans kobietom i mężczyznom, istnieje prawie wszędzie, to jednak mniej 

krajów określiło cel osiągnięcia równości płci w kategoriach wyników lub z 

powodzeniem wdrożyło strategię gender mainstreaming w dziedzinie edukacji”609.  

 Państwa członkowskie RE w różnym tempie zaczęły wprowadzać środki mające 

na celu integrację równości płci. Szczególne kroki w celu wyeliminowania przepisów 

dyskryminujących kobiety w równym dostępie do edukacji, uwzględniając przy tym 

zasadę zrównoważonego rozwoju podjęły takie państwa jak: Estonia, Finlandia, 

Francja, Gruzja, Litwa, Federacja Rosyjska, Słowacja czy też Hiszpania610. Ponadto w 

wielu państwach dodatkowym wyzwaniem stało się aktywne korzystanie z narzędzi 

stworzonych do włączenia zagadnienia równości płci do wszystkich działań RE w 

dziedzinie edukacji, od szkolnictwa wyższego po edukację nauczycieli, jak również 

edukację na rzecz obywatelstwa demokratycznego i praw człowieka611.  

 

4.1.2. Dzieci  

 

 Zarówno w świetle standardów międzynarodowych612, jak i krajowych każde 

dziecko ma prawo do szacunku, odpowiedniej troskliwej opieki, oraz do traktowania go 

na równi z pełnoprawnymi dorosłymi osobami613. Chodzi tu też o dzieci specjalnej 

 
608 Zob. Council of Europe, Steering Committee for Equality Between Women and Men (CDEG). Study 
on “Combating Gender Stereotypes in Education, Prepared by Ms Maureen Bohan, Consultant Expert, 
Strasbourg, 2 December 2011, CDEG(2011)16.  
609 Council of Europe, Report on the implementation of Recommendation CM/Rec (2007)13 by member 
States, CM(2012)38. 
610 Zob. Realization of the equal enjoyment of the right to education by every girl, źródło: 
www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ReportGirlsEqualRightEducation.pdf, data dostępu: 
28.11.2021. 
611 Gender Mainstreaming Activities…, j.w., s. 6.  
612 Zob. J. Fortin, Children’s Rights and the Developing Law, Third Edition, Cambridge University Press, 
Cambridge 2009, s. 78. 
613 Zob. A. Korczyńska – Wieloch, Ewolucja międzynarodowych standarów ochrony praw dziecka, [w:] 
Prawo i wartości. Relacja-funkcje-oddziaływanie, red. Ł. Pikuła, K. Sielski, B. Żmuda, Wydawnictwo 
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troski w procesie nauczania, które wymagają szczególnego podejścia 

pedagogicznego614. W traktowaniu dzieci powinny być zapewnione podstawowe 

standardy ochronne praw człowieka, m.in. zakaz dyskryminacji ze względu na płeć615. 

Istotnym wyzwaniem jest zapewnienie niedyskryminacji w procesach edukacyjnych 

wobec dzieci należących do mniejszości narodowych616. 

W systemie Rady Europy „dziecko” otrzymało odpowiednią ochronę617. W 

ramach tej Organizacji sformułowano, bowiem szereg standardów mających na celu 

wsparcie polityk ochrony dzieci oraz różnych strategii tematycznych618, jak również 

obejmujące nowe wyzwania i zagrożenia w tym obszarze619.  

 Rada Europy stara się zatem szukać tych rozwiązań, które w pełni wzmocnią 

ochronę praw dzieci w państwach członkowskich620. Dość często działania organizacji 

opierają się na wparciu dla reform w ramach ochrony praw dzieci podejmowanych 

przez władze krajowe621. Obecność RE przy tego typu pracach świadczy o jej doniosłej 

roli w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Jej wiedza fachowa i 

doświadczenie wynikające m.in. z monitoringu poszczególnych państw622 sprawiają, że 

potrafi ona skutecznie wzmocnić podjęty proces reform623.  

 
Adam Marszałek, Toruń 2019;  J. Błeszyński, A. Rodkiewicz-Ryżek, Ochrona praw dziecka w świetle 
standardów polskich i międzynarodowych, „Paedagogia Christiana” 2012, nr 3, s. 95.  
614 Zob. C. Routley, Special learners in school: understanding essential concepts, Routledge, Abington 
2019, s. 45. 
615 Por. The equal classroom: life-changing thinking about gender, Routledge, New York 2020.  
616 Zob. V. Wisthaler, The right to education for minorities : an overview on existing recommendations 
from The Hague to Geneva, „European Yearbook of Minority Issues” 2009 (2011), vol. 8, s. 123 
 
617 Szerzej: K. Cenda-Cwer, Standardy ochrony praw dziecka w systemie Rady Europy, [w:] Karta Praw 
Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka?, red. W. Wacławczyk, Wydawnictwo Erida, 
Warszawa 2010, s. 242-263. 
618 Zob. Strategy for 2009 – 2011, Building a Europe for and with children, źródło: 
www.violanceagainstchildren.un.org/sites/files/documents/political_declarations/coe2009-2012.pdf, data 
dostępu: 27.11.2021. 
619 Zob. J. Cymerys-Cesarz, Ochrona praw dziecka w świetle wybranych standardów międzynarodowych 
i polskich, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, red. 
J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 160 – 161. 
620 Zob. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021), Council of Europe 
Publishing, Strasbourg 2016. 
621 Zob. Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child – friendly justice, 
Council of Europe Publishing, Strasbourg 2011, s. 37. 
622 Zob. Venice Commission Report on the Protection of Children’s Rights International Standards and 
Domestic Constitutions adopted by the Venice Commission at its 98th Plenary Session (Venice, 21-22 
March 2014, Strasbourg 3 April 2014, Opinion no. 713/213, CDL-AD(2014)005, s. 16; Report by Nils 
Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Following His Visit Lithuania 
from 5 to 9 December 2016, s. 12, źródło: www.ecoi.net, data dostępu: 27.11.2021. 
623 Zob. G. van Bueren, Child Rights in Europe: convergence and divergence in judicial protection, 
Council of Europe, Strasbourg 2007, s. 12. 
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  Istotną rolę w RE odgrywa Wydział Praw Dziecka (ang. Children Division of 

the Council of Europe), bowiem to za jego sprawą ochrona praw dziecka została 

uwzględniona w wielu kluczowych obszarach prac RE624. Jednym z nich stała się 

polityka edukacyjna realizowana poprzez tworzenie odpowiednich programów 

edukacyjnych, jak np. dotyczących edukacji dzieci romskich w Europie625.  

 Prawo do edukacji znajduje swe odzwierciedlenie w prawie i praktyce 

ustrojowej państw członkowskich RE. W Polsce ustawa – Prawo oświatowe w art. 40 

nakłada na rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązek: 

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; zapewnienia 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; zapewnienia dziecku warunków 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; zapewnienia dziecku warunków 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; zapewnienia dziecku 

realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie zezwolenia dyrektora 

szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, warunków nauki określonych w 

zezwoleniu626. 

 W Turcji, pod wpływem strategii RE podjęto realizację projektu zatytułowanego 

„Wzmacnianie kultury demokratycznej w edukacji podstawowej” (2017 – 2020), 

którego celem stało się zwiększenie zdolności instytucjonalnej tureckiego ministerstwa 

edukacji narodowej i szkoły, jak również indywidualnych zdolności personelu do 

nauczania w duchu wartości demokratycznych oraz praw człowieka627.  

 Na Cyprze wdrażanie standardów RE dotyczących edukacji wyraża się w 

eksponowaniu celu w postaci wyrównywania nierówności w nauczaniu, w preferowaniu 

edukacji włączającej, a także w eksponowaniu nauczania o prawach człowieka i 

umiejętnościami posługiwania się nimi w życiu codziennym628. 

W Wielkiej Brytanii odnotowano, w porównaniu ze stanem poprzedzającym II 

wojnę światową, zasadniczy wzrost wskaźnika młodzieży uczącej się: w odniesieniu do 

szkolnictwa średniego z 20% do praktycznie całej populacji, a w odniesieniu do 
 

624 Zob. S. Schmahl, The Council of Europe: its law and policies, Oxford University Press, Oxford 2017, 
s. 29 – 30.  
625 Zob. Children’s Rights mainstreaming, źródło: www.coe.int/en/web/children-s-rights-mainstreaming, 
data dostępu: 27.1.2021. 
626 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915). 
627 Zob. Joint Protect on: Strenghtening Democratic Culture in Basic Education”, źródło: 
www.coe.int/en/web/ankara/joint-protect-generation-democracy, data dostępu: 27.11.2021. 
628 Zob. A. Stylianou, D. Scott, Social and ethnic inequalities in the Cypriot education system: a critical 
realist view on empowerment, Routledge, Abington – New York 2019, s. 45. 
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szkolnictwa wyższego – z 2% do 50%, co było realizacją strategii „społeczeństwa 

uczącego się” i „ekonomii wiedzy”. Ta nowa sytuacja niesie wszakże nowe wyzwania 

w zakresie właściwego zagospodarowania tych efektów edukacji629. A. Hudson, który 

badał wdrażanie edukacji obywatelskiej w londyńskiej szkole średniej w centrum 

Londynu, doszedł do wniosku, że ramy praw człowieka dały legitymizację nowym 

praktykom w społeczności szkolnej, wzmacniając relacje między szkołą a społecznością 

oraz włączając uczniów cechujących się różnym pochodzeniem etnicznym630.  

W Polsce realizacja standardów Rady Europy w odniesieniu do prawa do 

edukacji nie przebiega bez problemów. Wskazuje się, że polski system edukacji został 

„skolonizowany” przez system norm prawnych, a ich wszechobecność jest główna 

przyczyną powodującą brak stabilizacji tego systemu, łatwość ingerencji w jego 

strukturę w zależności od partykularnych interesów określonej opcji politycznej oraz 

jego niewydolność. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji ograniczania 

konstytucyjnego prawa do nauki, zwłaszcza w obszarze warunków gwarantujących jego 

realizację. Świadczą o tym między innymi manipulacje władz resortu przy przepisach 

dotyczących realizacji konstytucyjnego obowiązku szkolnego, brak możliwości pełnej 

realizacji art. 73 Konstytucji RP, gwarantującego między innymi wolność nauczania 

ograniczając realizację procesu kształcenia wyłącznie do systemu klasowo – 

lekcyjnego, bez możliwości wykorzystania form alternatywnych, manipulacje przy 

przepisach dotyczących tworzenia systemu wsparcia finansowego i organizacyjnego dla 

uczniów631. 

Także orzecznictwo podejmuje zagadnienie prawa do edukacji dzieci. W 

kontekście prawa do edukacji członków grup, które w przeszłości doświadczyły 

dyskryminacji w edukacji z ciągłymi skutkami (np. dzieci romskich), Europejski 

Trybunał Praw Człowieka ustanowił pojęcie pozytywnych obowiązków w celu 

rozwiązania tych problemów, takich jak aktywne i zorganizowane zaangażowanie ze 

strony odpowiednich służb społecznych632 lub konkretne działania mające na celu 

 
629 Zob. P. Mandler, The crisis of the meritocracy Britain's transition to mass education since the second 
world war, Oxford University Press, Oxford University Press, Oxford 2020, s. 48. 
630 Zob. A. Hudson, Implementing citizenship education in a secondary school community, źródło: 
www.etheses.whiterose.ac.uk, data dostępu: 28.11.2021. 
631 Zob. R. Pęczkowski, Realizacja konstytucyjnego prawa do nauki w praktyce edukacyjnej. Spojrzenie 
pedagoga, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 3, s. 257. 
632 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Orsus i inni przeciwko Chorwacji, z 
dnia 17 lipca 2008 r., skarga nr 15766/03, § 177. 
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uniknięcie utrwalania dyskryminacji lub praktyk dyskryminacyjnych, lub zaprzestanie 

segregacji rasowej w szkołach specjalnych633. ETPCz zwraca szczególną uwagę na 

jakość edukacji, która powinna zwiększać szanse życiowe dzieci, pomagając im 

integrować się ze zwykłymi szkołami i rozwijać umiejętności ułatwiające życie 

większości populacji634. 

W wyroku Campbell i Cosans przeciwko Wielkiej Brytanii z 1983 r. Trybunał 

stwierdził naruszenie prawa do edukacji, gdy uczeń został zawieszony w odwecie za 

odmowę jego rodziców zaakceptowania kar cielesnych, uznając, że dopuszczenie kar 

cielesnych nie może być warunkiem dostępu do edukacji, jeśli jest to sprzeczne z 

przekonaniami rodziców635. Komitet Praw Dziecka od tego czasu wymaga od Państw-

Stron podjęcia środków w celu zakazania i wyeliminowania kar cielesnych oraz innych 

okrutnych lub poniżających form karania dzieci636.  

W orzeczeniu o niedopuszczalności Europejski Trybunał Praw Człowieka 

zauważył brak konsensusu między państwami w zakresie pojęcia „obowiązkowego” 

nauczania, ponieważ niektóre państwa zezwalają na edukacje domową, podczas gdy 

inne wymagają uczęszczania do instytucji publicznej lub prywatnej637. 

 Prawo do edukacji na mocy Pierwszego Protokołu do Europejskiej Konwencji 

Paw Człowieka wymaga od państwa „szanowania przekonań rodziców, zarówno 

religijnych, jak i filozoficznych, w całym państwowym programie edukacyjnym”638.  

 Również zgodnie z tym Protokołem, państwa muszą zagwarantować każdej 

osobie podlegającej ich jurysdykcji prawo dostępu do edukacji i nie mogą wprowadzać 

ograniczeń dotyczących pobytu i obywatelstwa, które uniemożliwiają taki dostęp. 

ETPCz stwierdził naruszenie prawa do nauki, gdy siedmio o dziewięciolatkom 

odmówiono przyjęcia do szkoły, ponieważ ich ojciec nie był zarejestrowany jako 

rezydent639.  

 
633 Zob. Horvath i Kiss przeciwko Węgrom, § 116. 
634 Tamże, § 127. 
635 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 lutego 1982 r. w sprawie Campbell i 
Cosans przeciwko Wielkiej Brytanii, Seria A, nr 48. . 
636 Zob. CRC, Komentarz ogólny nr 8, Prawo dziecka do ochrony przed karą cielesną I innymi okrutnymi 
lub poniżającymi formami kary, Doc. CRC/C/GC/8, 2 marca 2007.  
637 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Konrad i inni przeciwko Niemcom, 
z dnia 11 września 2006 r., nr 35504/03, ECHR 2006-XIII. 
638 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kjedlsen, Busk Madsen i Pedersen 
przeciwko Danii z dnia 7 grudnia 1976 r. ETPC, Seria A nr 23. 
639 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Timishev przeciwko Rosji  dnia 13 
grudnia 2005 r., sygn. 55762/00 i 55974/00. 
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W wyroku Folgero i inni przeciwko Norwegii, ETPCz stwierdził, że państwo 

naruszyło prawo rodziców do wolności edukacyjnej wynikające z Pierwszego Protokołu 

do Konwencji Europejskiej, gdy państwo odmówiło przyznania ich dzieciom 

zwolnienia z obowiązkowej lekcji chrześcijaństwa. Trybunał orzekł, że Państwo 

naruszyło prawo rodzicielskie, ponieważ zezwalając jedynie na częściowe zwolnienia 

nakładały na rodziców zbyt duży ciężar w celu ujawnienia osobistych przekonań i bycia 

poinformowanym o temacie każdej lekcji w celu ustalenia, czy jest on sprzeczny z ich 

przekonaniami640.  

Przypomnieć należy, iż art. 2 Protokołu Pierwszego stanowi, że „nikt nie może 

być pozbawiony prawa do nauki”, a w drugim zdaniu, że „Państwo uznaje prawo 

rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi 

przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Zarówno Wielka Brytania, jak i Szwecja 

zgłosiły zastrzeżenia do drugiego zdania, aby nie być nim związanym w przypadku, gdy 

byłoby to niezgodne z celami efektywnej edukacji lub rozsądnych wydatków 

publicznych (Wielka Brytania) lub gdy rodzice twierdzą, że mają przekonania 

filozoficzne lub chcą przynależności dzieci do Kościoła szwedzkiego w celu zwolnienia 

z lekcji religii (Szwecja)641. Wyroki strasburskie ujawniły prawo do bycia 

ograniczonym przez szeroki margines oceny Państw – Stron w sprawach edukacyjnych 

– z wyjątkiem sytuacji, gdy świadczenie stanowi indoktrynację642.  

Niestety trwałą tradycję ma dyskryminacja edukacyjna dzieci romskich. Rada 

Europy już od dawna jest szczególnie aktywna w tym zakresie: Romowie są uznaną 

mniejszością w rozumieniu Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości 

narodowych643, Komitet Ministrów przyjął zalecenie w sprawie edukacji dzieci 

 
640 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 29 czerwca 2007 w sprawie Folgero i inni 
przeciwko Norwegii, skarga nr 15472/02.  
641 Wiecej na ten temat: N. Harris, D. Ryffe, L. Scullion, S. Stendahl, Ensuring the Right to Education for 
Roma Children: an Anglo Swedish Perspective, “International Journal Law, Policy and the Family” 2017, 
vol. 31, s. 230-267. 
642 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kjeldsen, Busk Madsen i Pedersen 
przeciwko Danii, z dnia 7 grudnia 1976 r., 5095/71; Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
sprawie Hasan i Eylem Zengin przeciwko Turcji,  z dnia 9 października 2007 r., skarga nr 1448/04; 
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dojan przeciwko Niemcom z dnia 13 
września 2011 r., skarga nr 319/08, 2455/08, 7908/10, 8152/10, 8155/10; Wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Valsamis przeciwko Grecji, z dnia 18 grudnia 1996 r., 24 EHRR 
294;  
643 Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 
1995 r. (Dz.U. 2002 nr 22 poz. 209). 
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romskich644, Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wydała zalecenia 

dotyczące zwalczania „antycyganizmu w dziedzinie edukacji”645 z kolei w Strategii na 

rzecz praw dziecka (2012-2015), dzieci romskie zostały identyfikowane jako 

wymagające ochrony przed segregacją i dyskryminacją w edukacji646. 

Analizy dotyczące państw członkowskich Rady Europy wskazują, iż różne 

wzajemnie powiązane mechanizmy mogą prowadzić do segregacji uczniów romskich. 

Wskazuje się tu na testowanie poziomu „dojrzałości” lub zdolności uczenia się, czy też 

biegłości językowej małych dzieci pochodzących z tych grup647. Na przykład w 

Bułgarii dzieci romskie były nadreprezentowane w tzw. szkołach pomocniczych (rodzaj 

szkół z internatem do opieki i edukacji dzieci z łagodnymi zaburzeniami 

psychicznymi)648.  

Częścią działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w realizacji 

prawa do edukacji było skuteczne prowadzenie sporów strategicznych w niektórych 

krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które zakończyły się sprawami wniesionymi 

do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niektóre przypadki wręcz ilustrują 

ewoluujące orzecznictwo sądu strasburskiego zwłaszcza w zakresie dyskryminacji w 

edukacji ze względu na pochodzenie etniczne.  Szczególne znaczenie mają tu 

przywołane już w tekście dysertacji sprawy rozpatrzone przez Wielką Izbę ETPCz – 

DH i inni przeciwko Republice Czeskiej (2007); Orcus i inni przeciwko Chorwacji 

(2010), czy też Horvath i Kiss przeciwko Węgrom (2013), która została rozstrzygnięta 

przez drugą sekcję Trybunału.  

W orzeczeniu DH i inni przeciwko Republice Czeskiej649 Europejski Trybunał 

Praw Człowieka uznał, że państwo naruszyło prawo do edukacji poprzez 

nieproporcjonalne umieszczanie dzieci romskich w szkołach specjalnych, ponieważ 

 
644 Zob. Recommendation CM/Rec(2009)4 of the Committee of Ministers to member states on the 
education of Roma and Travellers in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 17 June 2009 at 
the 1061st meeting of the Minister’s Deputies). 
645 ECRI General Policy Recommendation No 13 revised on combating antigypsyism and discrimination 
against Roma (Adopted on 24 June 2011 and amended on 1 December 2020). 
646 Zob. Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2012-2015, Draft Implementation Report, 
Strasbourg, 19 November 2015, DECS-ENF(2015)5 rev. 
647 Zob. W. Todorowa, Discrimination in Education of children in central and eastern Europe in the 
jurisprudence of the European Court on Human Rights, “De Jure Law Journal” 2019, vol. 52, s. 33. 
648 Zob. K. Kunev, The First steps: Evaluation of the Desegregation Project of CSOs in 6 Bulgarian 
towns, Sofia 2002, źrodło; www.bghelsinki.org, data dostępu: 27.11.2021. 
649 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie DH i inni przeciwko Republice Czeskiej z 
dnia 13 listopada 2007 r., [WI], nr. 57325/00, ECHR 2007 – IV, par. 195-210. 
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system ułatwiający umieszczenie uczniów podniósł domniemanie dyskryminacji 

etnicznej, a państwo nie wykazało, że umieszczenie było motywowane z obiektywnych 

przyczyn niezwiązanych z pochodzeniem etnicznym dzieci.  

Praktyka ta utrudniała dzieciom romskim dostęp do innych poziomów edukacji, 

zmniejszając tym samym ich szanse na integrację ze społeczeństwem. Chociaż 

ustawodawstwo nie uniemożliwiało przechodzenia dzieci ze szkół specjalnych do 

zwykłych szkół średnich, poziom nauczania oferowany przez szkoły specjalne nie 

pozwalał na ogół sprostać wymaganiom szkół średnich, w wyniku czego większość 

osób wypadła z systemu.  

W tej sprawie Trybunał przyjął, że przepisy regulujące umieszczanie dzieci w 

szkołach specjalnych nie odnoszą się do pochodzenia etnicznego uczniów, ale realizują 

uzasadniony cel, jakim jest dostosowanie systemu edukacji do potrzeb i zdolności lub 

niepełnosprawności dzieci. Co więcej, Trybunał stwierdził, że Państwom nie można 

zabronić tworzenia różnego rodzaju szkół dla dzieci z trudnościami lub wdrażania 

specjalnych programów edukacyjnych w odpowiedzi na specjalne potrzeby w trudnym 

zadaniu równoważenia różnych sprzecznych interesów. Wskazał ponadto, że jego 

zadaniem nie jest ocena ogólnego kontekstu społecznego w danym państwie (w 

związku z tym odmówił oparcia się na przedstawionych statystykach), ale raczej ma za 

zadanie zbadanie składanych przed nim indywidualnych wniosków i ustalenie na 

podstawie istotnych faktów, czy powodem umieszczenia skarżących w szkołach 

specjalnych było ich pochodzenie etniczne lub rasowe.  

Fakty i obserwacje skłoniły Trybunał do przyjęcia, że był to przypadek 

dyskryminacji pośredniej: zarzut nie polegał na tym, że dzieci romskie były w innej 

sytuacji niż inne dzieci (nierobskie) które wzywały do innego traktowania lub że 

pozwane państwo nie przyjęło odpowiedzi twierdzącej potwierdzającej działania mające 

na celu skorygowanie faktycznych nierówności lub różnic między nimi. W związku z 

tym zrodziło się pytanie, czy sposób, w jaki przepisy zostały zastosowane w praktyce, 

spowodował, że nieproporcjonalnie duża liczba dzieci romskich została umieszczona w 

szkołach specjalnych bez uzasadnienia i czy dzieci te znalazły się w ten sposób w 

znacznie gorszej sytuacji. Trybunał wskazuje, że fakty sprawy nie potwierdzają celowej 

różnicy w traktowaniu dzieci romskich i nieromskich w obszarze edukacji, ale różnica 

w traktowaniu przybiera formę nieproporcjonalnie szkodliwych skutków ogólnej 
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polityki lub środka, który chociaż formułowany w sposób neutralny, dyskryminuje 

grupę (§ 129, 185 – 186). Odniesienia do dodatkowych źródeł, na przykład dyrektyw 

Rady 97/80/WE i 2000/43/WE oraz definicji dostarczonej przez ECRI, potwierdzają 

pogląd, że taka sytuacja może sprowadzać się do „dyskryminacji pośredniej”, która 

niekoniecznie wymaga intencji dyskryminacyjnych (§ 184).  

Trybunał wskazuje, że trudno jest udowodnić dyskryminację pośrednią i aby 

przenieść ciężar dowodu na rząd, potrzebne są dowody prima facie (§ 183).  

W 2010 r. ETPCz w swym wyroku Oršuš i inni przeciwko Chorwacji650, 

stwierdził naruszenie prawa do edukacji, gdy państwo umieściło dzieci romskie w 

oddzielnych klasach i nie wprowadziło odpowiednich zabezpieczeń, aby nie były 

dyskryminowane. Chorwacja argumentowała, że rozdzielono dzieci romskie ze względu 

na ich słabą znajomość języka chorwackiego. Trybunał zauważył, między innymi, że 

państwo nie wypełniło obowiązku natychmiastowego przeniesienia uczniów romskich 

do klas mieszanych, gdy tylko nauczyli się biegle posługiwać się językiem chorwackim, 

ponieważ większość uczniów w szkole podstawowej otrzymywało w klasach wyłącznie 

dla Romów. 

W przeciwieństwie do sprawy DH w tej sprawie, Trybunał nie uznaje danych 

statystycznych za dowody prima facie na dyskryminację. Jednakże Trybunał zauważa, 

że „środek polegający na umieszczaniu dzieci w oddzielnych klasach ze względu na ich 

niewystarczającą znajomość języka chorwackiego, został zastosowany wyłącznie w 

odniesieniu do dzieci romskich, co wyraźnie oznacza różnicę w traktowaniu” (§ 153).  

W sprawie Horvath i Kiss przeciwko Węgrom skarżący to dwaj młodzi 

Romowie, u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe. W rezultacie skarżący 

byli kształceni w szkole wyrównawczej („specjalny program edukacyjny” lub „szkoła 

specjalna”) stworzonej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Trybunał ponownie 

stwierdza (jak w przypadku DH), że wydaje się, że Romowie byli w przeszłości 

nadreprezentowani w szkołach rehabilitacyjnych z powodu systematycznego błędnego 

diagnozowania niepełnosprawności umysłowej; że ta ogólna polityka lub środek 

wywarły nieproporcjonalnie szkodliwy wpływ na Romów, grupę szczególnie wrażliwą, 

nawet omawiana polityka lub testy mogły mieć podobny wpływ na inne grupy w 

niekorzystnej sytuacji społecznej. Jednak odmienne i potencjalnie niekorzystne 
 

650 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Oršuš i inni przeciwko Chorwacji z 
dnia 16 marca 2010 r., [GC], nr 15766/03, pkt. 180-85. 
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traktowanie stosowane było znacznie częściej w przypadku Romów niż w przypadku 

pozostałych. Trybunał ponownie wskazuje na pozytywny obowiązek państwa, aby 

uniknąć utrwalania dyskryminacji lub praktyk dyskryminacyjnych oraz zapewnić 

wysokiej jakości edukację, która wspiera integrację uczniów ze społeczeństwem (§ 116, 

127). 

W 2011 r. ETPCz nie stwierdził prawa do edukacji, gdy uczeń został czasowo 

zawieszony w trakcie postępowania karnego, a następnie nie mógł ponownie zapisać się 

na studia, zauważając, że prawo do nauki niekoniecznie oznaczało prawo dostępu do 

określonej szkoły tak długo, jak państwo zapewnia szkołę alternatywną651. 

W 2012 r. w wyroku Catan i inni przeciwko Republice Mołdawii i Rosji, ETPCz 

stwierdził, że prawa rodzicielskie zostały naruszone, gdy państwo wskazało rodzicom, 

że nie wycofują swoich uczniów z mołdawskich szkół językowych, używając alfabetu 

łacińskiego, na rzecz nauczania języka rosyjskiego, ukraińskiego lub „mołdawskiego” z 

użyciem cyrylicy, zostaliby pozbawieni praw rodzicielskich652.  Trybunał stwierdził 

naruszenie prawa do edukacji, argumentując, że „niedopuszczalne było przerywanie 

nauki tym dzieciom i zmuszanie ich oraz ich rodziców do dokonywania tak trudnych 

wyborów wyłącznie w celu utrwalenia ideologii separatystycznej”. 

W 2017 r. ETPCz wydał przełomowe orzeczenie A.R. i L.R. przeciwko 

Szwajcarii w sprawie prawa młodych ludzi do edukacji seksualnej w szkole, 

uzasadniając to tym, że zapewnia im to umiejętności ochrony przed przemocą 

seksualną. Wyrok zapadł w odpowiedzi na sprawę wniesioną przez Szwajcarkę, która 

chciała, aby jej dziecko zostało zwolnione z zajęć, na których mogłoby zadawać pytania 

dotyczące seksualności i zdrowia reprodukcyjnego653.  

 W Szwajcarii nauczyciele są prawnie zachęcani do odpowiadania na pytania 

dotyczące seksualności i zdrowia reprodukcyjnego zarówno w przedszkolu jak i w 

szkole podstawowej. W przedmiotowej sprawie Szwajcarski Sąd Najwyższy uznał, że 

w najlepszym interesie dziecka jest dostęp do informacji, która mogłaby chronić jego 

zdrowie. ETPCz doszedł do tego samego wniosku.  

 
651 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Ali przeciwko Wielkiej Brytanii  
dnia 11 stycznia 2011 r. , nr 40385/06.  
652 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 19 października 2012 r. w sprawie Catan i 
inni przeciwko Republice Mołdowa i Rosji, Wielka Izba, skargi nr 43370/04/ 8252/05 i 18454/06. 
653 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie A.R. i L.R. przeciwko Szwajcarii, z 
dnia 19 grudnia 217 r., skarga nr 22338/15. 
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 Orzeczenie ETPCz stało się wyraźnym uznaniem roli, jaką edukacja seksualna 

odgrywa w globalnej edukacji dzieci, w walce z nadużyciami seksualnymi oraz w 

ochronie zdrowia publicznego. Trybunał podkreślił, że przygotowanie dzieci do 

radzenia sobie z realiami społecznymi jest podstawowym obowiązkiem edukacji 

publicznej – mocnym argumentem przemawiającym za edukacją seksualną w 

przedszkolach i szkołach podstawowych.  

 Ta decyzja podkreśla, że brak wiedzy, nawet od najmłodszych lat, może narazić 

dzieci na krzywdę fizyczną, emocjonalną i społeczną. Niezbędne jest zapewnienie 

młodym ludziom środków i umiejętności rozpoznawania nadużyć seksualnych, 

wyznaczania granic i uświadamiania sobie własności, jaką mają nad swoimi ciałami. 

Zdaniem Trybunału edukacja seksualna chroni dzieci przed przemocą, przymusem i 

nierównością płci. Wspiera je także w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej i społecznej, 

której potrzebują, aby budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje w miarę dorastania.  

 Od marca 2020 r. zamknięcia szkół w odpowiedzi na pandemię COVID-19 

oznaczały, że ponad 90 % dzieci i młodzieży zapisanych do szkół na całym świecie 

musiało opuścić klasę. Ta przedłużająca się przerwa wzbudziła duże zaniepokojenie, 

ponieważ badania Rady Europy nad skutkami zamykania placówek edukacyjnych 

pokazują, że nawet krótkie przerwy w szkole mogą skutkować znacznymi stratami 

edukacyjnymi dzieci i młodzieży654.  

 Zdaniem Rady Europy w rzeczywistości konkretne ograniczenia wolności ludzi 

poważnie ograniczyły możliwość tworzenia wysokiej jakości propozycji edukacyjnych i 

pedagogicznych, zagrażając w ten sposób podstawowemu prawu dzieci do odkrywania i 

badań. Należy pamiętać, że zamykanie szkół ma długotrwałe skutki, zwiększając 

niekorzystne warunki oraz poziom poznawczy, społeczny i emocjonalny655.  

 W swych badaniach Rada Europy wskazywała, że edukacja nie mogła się 

zatrzymać jako działalność produkcyjna, musiała się dostosować do sytuacji 

warunkowej. W rzeczywistości, aby złagodzić skutki zamykania szkół, kraje na całym 

świecie szybko inwestują w rozwiązania nauczania i uczenia się na odległość 
 

654 Zob. Council of Europe (2021), The COVID-19 pandemic and children: Challenges, responses and 
Policy implications, źrodło: www.rm.coe.int/final-covid19-factsheet-pandemic-and-children-
web/16809f8031, data dostępu: 25.10.2021. 
655 Zob. Council of Europe (2020). COVID-19 pandemic Responses; Lessons learnt from management 
and adaptation to ensure that children are treated as rights holders during the pandemic and beyond, 
źródło: rm.coe.int/final-summary-report-covid-19-oandemic-responses/16809f8032, data dostępu: 
25.10.2021. 
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dostarczane za pośrednictwem różnych kanałów, w tym platform internetowych, 

programów telewizyjnych i radiowych oraz materiałów edukacyjnych w formie 

papierowej do wykorzystania w domu656.  

 Nowe wyzwania edukacyjne przyniósł w Wielkiej Brytanii brexit. Kampania 

poprzedzająca referendum, które miało zadecydować o pozostaniu tego państwa w Unii 

Europejskiej, przyniosła wyraźny wzrost nastrojów niechętnych grupom mniejszości 

etnicznych i językowych, a także migrantom657. Zwiększyło się więc zapotrzebowanie 

na szersze sięganie w praktyce ustrojowej po standardy Rady Europy, dotyczące 

eksponowania równości, niedyskryminacji rasowej i tolerancji dla zróżnicowania 

kulturowego. 

 

4.1.3. Osoby z niepełnosprawnościami  

 

 W systemie aksjologicznym Rady Europy istotną rolę odgrywa również ochrona 

praw osób z niepełnosprawnościami658. Ich potrzeby muszą być bowiem uwzględnione 

w procesach edukacyjnych659, by można było zrealizować zasady sprawiedliwości 

społecznej660. Dotyczy to m.in. osób z chorobami psychicznymi661. Efektem prac w tym 

zakresie stała się strategia w sprawie niepełnosprawności 2017 – 2023 w której 

określono cele, jakie państwa członkowskie muszą zrealizować dla osiągnięcia pełnej 

równości i godności osób z niepełnosprawnościami. Skupiono się w niej na 

zapewnieniu niezależności, wolności wyboru i efektywnym uczestnictwie tychże osób 

we wszystkich dziedzinach życia, w tym życia we wspólnocie. Głównymi priorytetami 

wymienionymi w strategii stała się równość i niedyskryminacja, podnoszenie 
 

656 Zob. Council of Europe (2021), COVID-19 and Children’s Rights” Overcoming Education 
Challenges, źródło: www.coe.int/en/web/children/-/covid-19-and-children-rights-overcoming-education-
challenges, data dostępu: 25.10.2021. 
657 Zob. S. Tomlinson, Education and race from empire to Brexit, Policy Press, Bristol 2019, s. 23. 
658 Zob. G. Rąpel, Prawo do ochrony zdrowia ludzi niepełnosprawnych i chorych na łuszczycę w świetle 
standardów międzynarodowych, [w:] Słuszność w prawie. Teoria i praktyka, red. Ł.J. Pikuła, 1H. 
Kaczmarczyk, t. III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 193-198; M. Maudinet, Access to 
Social Rights for People with Disabilities in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2003, s. 7; Access to 
Social Rights for People with Disabilities in Europe, Council of Europe, Strasbourg 2003. 
659 Por. Inclusion, equity and access for individuals with disabilities / insights from educators across 
world, red. S. Halder, V. Argyropoulos, Springer, Singapore 2019. 
660 Por. Including children and young people with special educational needs and disabilities in learning 
and life: how far have we come since the Warnock enquiry-- and where do we go next?, Routledge, 
Abington – New York 2019. 
661 Zob. S. Garner, Mental health in education: building good foundations, Routledge, Abington – New 
York 2020, s. 35.  
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świadomości, równość wobec prawa, wolność od wyzysku, przemocy i nadużyć. W 

grupie zagadnień przekrojowych, obok perspektywy równości płci i zakazu 

jakiejkolwiek dyskryminacji znalazła się edukacja i szkolenia662.  

 Strategia została wdrożona podczas cypryjskiego przewodnictwa w Komitecie 

Ministrów RE i została zainaugurowana przez Konferencję „Prawa Człowieka: 

Rzeczywistość dla Wszystkich”, zorganizowaną przez Ministerstwo Pracy, Opieki 

Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych Cypru oraz RE i odbyła się w Nikozji w dniach 

27 – 28 marca 2017 r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw 

członkowskich, Urzędnicy Rządu Cypru, międzynarodowi eksperci ds. praw człowieka 

i niepełnosprawności oraz przedstawiciele Organizacji Osób Niepełnosprawnych na 

Cyprze663.  

 Powyższe dzialania wyraźnie potwierdzają, że prawa osób z 

niepełnosprawnością są ważnymi prawami człowieka. Państwa mają obowiązek 

szanować, zapewniać i realizować te prawa. Udział osób niepełnosprawnych we 

wszystkich decyzjach mających wpływ na ich życie, zarówno na poziomie 

indywidualnym, jak i za pośrednictwem ich organizacji, jest uznawany za 

fundamentalną zasadę w obu przypadkach. W tym kontekście używane są zwroty takie 

jak „włączenie”664 i „upodmiotowienie”665.  

 Jednak jak zauważa Rada Europy w prawdziwym życiu osoby niepełnosprawne 

wciąż napotykają na szereg barier, starając się uczestniczyć w życiu społecznym. Dzieci 

niepełnosprawne ruchowo nie mogą bawić się z innymi dziećmi na publicznych placach 

zabaw ze względu na ich niedostępną konstrukcję. Programy telewizyjne bez napisów 

wykluczają osoby z wadami słuchu666.  

 Prawo do edukacji jest równie ważne dla wszystkich dzieci. Mimo, że zdolność 

każdego dziecka do uczenia się jest niekwestionowana, nadal istnieją w Europie dzieci 

w wieku szkolnym, które uważa się za „nieuczące się” i którym odmawia się 

jakiejkolwiek formy edukacji. Takie praktyki nie tylko ograniczają możliwości 
 

662 Zob. Human Rights: A Reality for All, Council of Europe Strategy 2017 – 2023, Council of Europe, 
źródło: www.rm.coe.int/16806fe7d4, data dostępu: 29.11.2021. 
663 Zob. Council of Europe Disability Strategy, źródło: www.misi-gov.cy, data dostępu: 29.11.2021. 
664 Zob. M. Lejzerowicz, Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w polskiej 
edukacji, „Forum Oświatowe” 2016, nr 28, s. 133-157.  
665 Zob. M. Perdeus-Białek, Niepełnosprawność jako problem praw człowieka – droga do Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 163. 
666 Zob. Council of Europe: Viewpoints – „Respect and Rights – Based Action Instead of Charity for 
People with Disabilities, źródło: www.cin.org, data dostępu: 30.11.2021. 
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późniejszego utrzymania się dziecka jako osoby dorosłej, ale także jego możliwość 

usamodzielnienia się i uczestniczenia w życiu społecznym. Oczywistą zasadą jest to, że 

osoby niepełnosprawne mają prawo do wysokiej jakości edukacji i nikt nie powinien 

być wykluczany ze zwykłych szkół z powodu swojej niepełnosprawności.  

 Państwa członkowskie Rady Europy są zobowiązane do rozszerzenia pomocy w 

celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami skutecznego dostępu do edukacji, w 

zakresie, w jakim pozwalają na to zasoby państwowe. Często przywoływana przez 

organizację Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych w art. 23 wymaga, aby 

państwa zapewniły osobom niepełnosprawnym „dostęp do włączającej, wysokiej 

jakości i bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym i średnim na równych zasadach 

z innymi”667. Podobne zapisy zawierają instrumenty RE. Podejmuje się tę kwestie m.in. 

w art. 15  pkt. 1 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej w którym czytamy: W 

celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, bez względu na ich wiek, charakter lub 

przyczynę niepełnosprawności, skutecznego wykonywania prawa do samodzielności, 

integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty Strony zobowiązują się (…) 

podjąć konieczne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym poradnictwa, 

kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach powszechnych uregulowań i wszędzie 

tam, gdzie to możliwe, lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, przez wyspecjalizowane 

instytucje publiczne lub prywatne”668. 

 Na szczególną uwagę zasługuje Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego RE 

1761 (2010) dotycząca zagwarantowania prawa do edukacji dzieciom chorym lub 

niepełnosprawnym669, w której potwierdzono, iż prawo do edukacji jest powszechne i 

powinno obejmować wszystkie niepełnosprawne dzieci i młodzież. Zobowiązanie to 

podzielił Komitet Ministrów w odpowiedzi na zalecenie 1938 (2010)670, zwracając 

szczególną uwagę na apel Zgromadzenia do wszystkich państw członkowskich o 

dostosowanie ich krajowej polityki edukacyjnej i czerpania z prac Forum 

Koordynacyjnego ds. Planu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.  

 
667 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 
r., (Dz.U. 2012 poz. 1169). 
668 Źródło: www.rm.coe.int/168047e175, data dostępu: 29.11.2021. 
669 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 1761 (2010), Guaranteeing the right to education for 
children with illnesses or disabilities, (Assembly debate on 7 October 2010 (35th Sitting), Doc. 12262. 
670 Zob. Committee of Ministers Reply to Recommendation 1938 (2010), Guaranteeing the right to 
education for children with illnesses or disabilities, adopted at the 1110th meeting of the Ministers’ 
Deputies (30-31 March 2011) 2011 – Second part – session, Doc. 12566, 07 April 2011 



 151 

 Realizację prawa do edukacji w państwach członkowskich RE monitoruje także 

Europejski Komitet Praw Społecznych. Sprawy podejmowane przez niego ukazują 

skalę wdrażania odpowiednich przepisów w tym zakresie, a w szczególności 

Europejskiej Karty Społecznej. Dla przykładu w sprawie Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Autism – Europe przeciwko Francji orzekł, że państwa mają 

afirmatywny obowiązek podjęcia praktycznych kroków w celu zapewnienia dzieciom z 

niepełnosprawnościami skutecznej edukacji, a kroki te muszą być podejmowane „w 

rozsądnym czasie, z wymiernym postępem i do pewnego stopnia konsekwentnego przy 

maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów”. Komitet stwierdził, że państwo 

naruszyło Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną, ponieważ nie zapewniło ono 

osobom z autyzmem prawa do efektywnej edukacji, zauważając, że odsetek dzieci z 

autyzmem otrzymujących naukę był na bardzo niskim poziomie, co spowodowane było 

„przewlekłym brakiem” placówek wsparcia dla tych osób671.  

 W orzeczeniu Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) przeciwko Bułgarii, 

Europejski Komitet Praw Społecznych stwierdził, że państwo naruszyło prawo do 

edukacji, nie zapewniając niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom przebywającym w 

placówkach zdrowia psychicznego dostępu do edukacji. Komitet zauważył, że tylko 6,2 

% dzieci przebywających w placówkach otrzymało wykształcenie. Porównując tę 

statystkę z dziećmi mieszkającymi poza placówkami, gdzie około 94% uczęszczało do 

szkoły, ustalono, że ta dysproporcja świadczyła o dyskryminacji dzieci przebywających 

w placówkach opiekuńczych672.  

 Analiza skłania także do refleksji, iż sprawy dotyczące osób z 

niepełnosprawnością są rzadziej podnoszone przez ETPCz, w porównaniu ze 

stanowiskiem zajmowanym przez byłą Europejską Komisję Praw Człowieka, Trybunał 

wydaje się coraz chętniej stwierdzać naruszenie art. 2 Protokołu nr 1 w przypadku, gdy 

Państwa nie zapewniają rozsądnych uprawnień lub dostępu do obiektów edukacyjnych 

uczniów niepełnosprawnych.  

 
671 Zob. European Committee of Social Rights Decision on Admissibility From the International 
Association Autism – Europe against France, 12 December 2002, Complaint No. 13/2002.  
672 Zob. European Committee of Social Rights, Mental Disability Advocacy Center v. Bulgaria, 12 March 
2007, Complaint No. 41/2007. 
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 Komisja Praw Człowieka w sprawach Klerks przeciwko Holandii z 4 lipca 1995 

r.673 i McIntyre przeciwko Wielkiej Brytanii z 21 października 1998 r.674, dała władzom 

szeroki margines swobody w decydowaniu o najlepszym sposobie wykorzystania 

zasobów dostępnych dla interesów dzieci niepełnosprawnych. W Klerks oznaczało to, 

że państwo nie musiało umieszczać dziecka z poważnym uszkodzeniem słuchu w 

zwykłej szkole. W sprawie McIntyre oznaczało to, że tam gdzie wymagane jest 

wykorzystanie środków publicznych, niezainstalowanie windy w szkole podstawowej 

na rzecz ucznia cierpiącego na dystrofię mięśniową nie stanowiło naruszenia art. 2 

Protokołu nr 1, czy rozpatrywane samodzielnie czy łącznie z art. 14 EKPC. 

 Natomiast w sprawie Cam przeciwko Turcji z 23 lutego 2016 r.675 ETPCz 

orzekł, że odmowa Państwa przyjęcia niewidomego ucznia do akademii muzycznej 

narusza prawo do edukacji i stanowi dyskryminację. Trybunał podkreślił również, że 

odmowa Państwa wprowadzenia racjonalnych uprawnień w celu ułatwienia dostępu do 

obiektów szkolnych stanowi dyskryminację. Stwierdzono naruszenie art. 2 Protokołu nr 

1, jak i art. 14.  

 Należy jednak zauważyć, że skarga do ETPCz może zostać uznana za 

niedopuszczalną, jeżeli skarżący nie wykorzystał najpierw wszystkich krajowych 

środków odwoławczych. W sprawie Gherghina przeciwko Rumunii z 18 września 

2015676 r. skarżący zarzucił, że nie był w stanie kontynuować studiów uniwersyteckich 

z powodu braku odpowiednich udogodnień (takich jak rampy wjazdowe) na terenie 

kampusu. Wniosek został uznany za niedopuszczalny, ponieważ skarżący nie wyczerpał 

wszystkich krajowych środków odwoławczych w Rumunii przed złożeniem wniosku do 

ETPCz. 

Jednym z praw człowieka jest prawo do edukacji włączającej. Podczas gdy Rada 

Europy na początku wypowiadała się tylko na temat prawa do edukacji (art. 2 

pierwszego protokołu), artykuł ten został stopniowo rozszerzony o edukację włączającą 

przez Komitet Ministrów RE oraz poprzez wymianę poglądów z innymi trybunałami 

międzynarodowymi. Nie jest jednak jeszcze utrwalone w ETPCz, gdzie w każdej 
 

673 Zob. European Court of Human Rights (25212/94 – Commission (Second Chaber) – Decision – Klerks 
v. The Netherlands.  
674 Case of European Court of Human Rights, October 21, 1998 (case McIntyre v. The United Kingdom),  
675 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Cam przeciwko Turcji, z dnia 23 
lutego 2016 r., skarga nr 51500/08. 
676 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gherghina przeciwko Rumunii z 18 
września 2015, skarga nr 42219/07. 
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sprawie mogą być różni sędziowie o różnych postawach. W świetle tego jest tak ważne, 

że w wyroku z 10 września G.L. przeciwko Włochom, Trybunał tak dokładnie wyjaśnił 

zasadność i konieczność edukacji włączającej677.  

 Sprawa G.L. przeciwko Włochom dotyczyła prawa niepełnosprawnego ucznia do 

specjalistycznej pomocy w szkole. ETPCz musiał ocenić, do jakiego stopnia sięga 

obowiązek racjonalnych usprawnień i musiał orzec, w jakim stopniu brak racjonalnych 

usprawnień może być uzasadniony brakiem zasobów. W tym względzie Trybunał 

wyjaśnia, że dzieci niepełnosprawne powinny mieć możliwość chodzenia do szkoły na 

takich samych warunkach jak dzieci pełnosprawne. Co ciekawe Trybunał precyzuje, że 

nakłada to na władze, które borykają się z ograniczeniami budżetowymi, obowiązek 

upewniania się, że ograniczenia te wpływają w ten sposób na program edukacyjny dla 

uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Tym samym równość materialna 

ponownie okazuje się być siłą napędową racjonalnych usprawnień dla uczniów 

niepełnosprawnych.  

 Dlatego należy wyraźnie stwierdzić, iż pomimo uznania edukacji włączającej na 

mocy międzynarodowego prawa praw człowieka, włączenie uczniów z 

niepełnosprawnościami do edukacji ogólnej nadal wiąże się z pewnymi trudnościami678. 

Jeszcze niedawno wśród licznych państw członkowskich Rady Europy, jedynie Włochy 

były krajem, który skutecznie zakończył segregację w edukacji uczniów 

niepełnosprawnych679. Nie oznacza to, że inne państwa nie wdrożyły tego typu 

rozwiązań. Dostępne analizy w tym zakresie stanowią jednak o tym, że wdrożenie 

całego systemu było i nadal pozostaje poważnym wyzwaniem680.  

 Na problem ten zwracał uwagę Komisarz Praw Człowieka RE. W swych 

sprawozdaniach z wizyt odbytych w takich krajach jak Hiszpania681, Czechy682, 

 
677 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie G.L. przeciwko Włochom, z dnia 10 
września 2020 r., skarga nr 59751/15. 
678 Por. R. Jackson, S. Poed, K. Cologon, Gatekeeping and restrictive practices with students with 
disability: results of an Australian survey, The Inclusive Education Summit, University of Adelaide, 
2017, źródło: www.allmeansall.org, data dostępu: 29.11.2021. 
679 Zob. A.S. Kanter, M.L. Damiani, B.A. Ferri, The Right to Inclusive Education Under International 
Law: Following Italy’s Lead, “Journal of International Special Needs Education” 2014, nr 17, s. 21-32; 
;S. D. Alessio, Inclusive Education in Italy. A Critcal Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica, 
Sesne Publishers, Rotterdam 2011, s. 23.  
680 Zob. Fighting school segregation in Europe through inclusive education, Council of Europe 
Commissioner fo Human Rights, źródło: www.rm.coe.int/fighting-school-segregationin-europe-
throughinclusive-education-a-posi/168073fb65, data dostępu: 30.11.2021. 
681 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to Spain from 3 to 7 June 2013, Strasbourg, 9 October 2013, CommDH(2013)18. 
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Bułgaria683, Francja684, Serbia685, Słowacja686, Belgia687 oraz Litwa688, wyraził poważne 

obawy dotyczące segregacji szkolnej dzieci z niepełnosprawnością, podkreślając zakres 

tej powszechnie akceptowalnej formy segregacji w Europie. Wiele krajów nadal nie 

traktowało włączenia tych dzieci jako możliwego do wyegzekwowania obowiązku w 

szkołach ogólnodostępnych.  

 Jak zauważył Komisarz Praw Człowieka Nils Muižnieks w swoim stanowisku 

„Walka z segregacją szkół w Europie poprzez edukację włączającą”689 wydanym we 

wrześniu 2017 r.: „Oddzielne nauczanie dzieci niepełnosprawnych jest powszechną 

praktyką w całej Europie, pomimo faktu, że art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych nakłada na państwa obowiązek zapewnienia dzieciom 

niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości edukacji na równych zasadach z innymi 

społecznościami, w których żyją”690.  

 W komentarzach poprzedzających publikację powyższego stanowiska Komisarz 

podkreślił także skłonność rządów do „majstrowania” przy swoich systemach edukacji, 

zamiast ich „zmieniania”: „… po pięciu latach analizowania tych kwestii w terenie 

jestem przekonany, że wiele państw członkowskich Rady Europy wciąż jest daleko od 

internalizacji zmiany paradygmatu, którą poparli, ratyfikując Konwencję o prawach 

osób niepełnosprawnych. Ogólnie rzecz biorąc ich priorytetem było dostosowanie 

istniejących systemów, które są zasadniczo niezgodne z Konwencją o prawach osób 

niepełnosprawnych, a nie reformowanie tych systemów od podstaw. Nasze 

społeczeństwa nadal wydają się uważać, że niektórzy ludzie są po prostu zbyt 
 

682 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to the Czech Republic from 12 to 15 November 2012, 21 February 2013, 
CommDH/GovRe(2013)2. 
683 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to Bulgaria from 9 to 11 February 2015, Strasbourg 22 June 2015, CommDH(2015)12. 
684 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to the France from 22 to 26 September 2014, Strasbourg, 17 February 2015, CommDH(2015)1. 
685 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to Serbia from 16 to 20 March 2015, Strasbourg 8 July 2015, CommDH(2015)14. 
686 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to the Slovak Republic from 15 to 19 June 2015, Strasbourg 13 October 2015, 
CommDH(2015)21.  
687 Zob. Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following 
his visit to Belgium from 14 to 18 September 2015, Strasbourg, 28 January 2016, CommDH(2016)1. 
688 Report by Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following his 
visit to Lithuania from 5 to 9 December 2016, Strasbourg 19 April 2017, CommDH(2017)7. 
689 Zob. Council of Europe Commissioner for Human Rights (2017), Fighting school segregation in 
Europe through inclusive education: a position paper, źródło: www.rm.coe.int/fighting-school-
segregation-europe-throughinclusive-education-a-posi/168073fb65, data dostępu: 29.11.2021. 
690 Tamże.  
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upośledzeni, aby korzystać z przyzwoitej edukacji wraz ze swoimi pełnoprawnymi 

rówieśnikami. To właśnie tę postawę musimy przezwyciężyć, aby dokonać niezbędnej 

transformacji”691.  

 Ponadto Komisarz skrytykował praktykę „przemianowania” segregowanej 

edukacji w miejsce prawdziwej reformy: „Kraje wydają się być skłonne zadowolić się 

jakąś formą segregacji i zmienić nazwy segregowanych form edukacji na bardziej 

akceptowalną markę (taką jak „odpowiednia edukacja” w Holandii) lub nawet jako 

edukacja włączająca (na przykład „centra edukacji włączającej” w Rumunii)”692. 

 Kwestię prawa do edukacji osób z niepełnosprawnościami podniosła także 

Komisarz Dunja Mijatović, w raporcie po wizycie w Grecji, która miała miejsce w 

dniach 25 – 29 czerwca 2018 r. Komisarz wyraziła zaniepokojenie zubożeniem 

programów nauczania oraz wyraźnym pogorszeniem samopoczucia uczniów, 

warunków pracy nauczycieli i wyposażenia szkół w wyniku poważnych cieć 

budżetowych dokonanych w latach kryzysu. Uwagi dotyczyły także utrzymujących się 

przeszkód w skutecznym dostępie do edukacji. W przedstawionym raporcie Komisarz 

wezwała władze greckie do zniesienia wszelkich barier i zagwarantowania pełnego i 

skutecznego korzystania z prawa do edukacji, oraz podjęcia ukierunkowanych 

wysiłków w celu zapewnienia skutecznego dostępu do edukacji grupom dzieci 

znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym i dzieciom 

romskim693. 

 Odmowa edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych jest jednym z 

najbardziej rozpowszechnionych przypadków łamania praw w państwach 

członkowskich Rady Europy. Rządy powinny zapewniać edukację wszystkim, ale w 

rzeczywistości w wielu krajach osoby z niepełnosprawnościami są automatycznie 

wykluczane z edukacji, zostawiane na tyłach klas lub wysyłane do segregowanej 

„specjalnej szkoły”.    

 
691 Zob. Council of Europe Commissioner for Human Rights (2017), Human Rights Comment: 
Respecting the human rights of persons with psychosocial and intellectual disabilities: an obligation not 
yet fully understood, źródło: www.coe.int/en/web/commissioner/-/respecting-the-human-rights-of-
persons-with-psychosocial-and-intelectual-disabilities-an-obligation-not-jeet-fully, data dostępu: 
29.11.2021. 
692 Tamże.  
693 Zob. Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Dunja Mijatović 
Following Her visit to Greece from 25 to 29 June 2018, Strasbourg, 6 November 2018, 
CommDH(2018)24. 
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 W 2018 r. ETPCz wydał wyrok w sprawie Denver Sahin przeciwko Turcji 

dotyczącej studenta inżynierii, który został wykluczony ze swojej uczelni, ponieważ po 

wypadku w wyniku paraliżu nóg nie mógł już korzystać ze schodów694. Po okresie 

rekonwalescencji chciał jednak wznowić studia, więc poprosił uniwersytet o dokonanie 

pewnych zmian architektonicznych w trzypiętrowym gmachu wydziału. Uniwersytet 

powiedział, że nie ma na to wystarczająco dużo pieniędzy, ale zamiast tego 

zaproponował mu asystenta. Pan Sahin odrzucił ofertę. Skarżył się przed sądami w 

Turcji, a następnie przeniósł swoją sprawę do Strasburga. 

 ETPCz w swoim wyroku w przedmiotowej sprawie powołał się na Konwencję 

ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, odwołując się szczegółowo do zasad w niej 

zawartych, w tym wolności dokonywania własnych wyborów i niezależności osób (art. 

3), obowiązeku dostępności (art. 9), prawa do mobilności osobistej (art. 20) oraz prawa 

do edukacji (art. 24).  

 Komentując uniwersytecką ofertę asystenta, Trybunał powołał się na nadrzędne 

znaczenie takiej pomocy dla Pana Sahina, jego prawa do samodzielnego życia oraz 

rozwoju poczucia jego godności i własnej wartości. Trybunał stwierdził jednak, że 

oferując asystenta uniwersytet nie ocenił potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo 

godność i niezależność Pana Sahina, co było nierozsądne w rozumieniu art. 8 EKPC, 

przewidującego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Sędziowie 

stwierdzili, że państwo „zlekceważyło potrzebę [pana Sahina] prowadzenia możliwie 

niezależnego i autonomicznego życia”695. 

 Trybunał stwierdził naruszenie art. 14 EKPC, który ustanawia zakaz 

dyskryminacji w związku z art. 2 Protokołu nr 1, prawo do edukacji. Przyznał panu 

Sahinowi odszkodowanie niemajątkowe w wysokości 10 000 euro, a także koszty 

sądowe.  

Dość kontrowersyjne okazało się orzeczenie ETPCz z 25 czerwca 2019 r. w 

głośnej sprawie Stoian przeciwko Rumunii696. Została ona wniesiona przez 

niepełnosprawne dziecko i jego matkę, którzy zarzucili państwu odmowę prawa do 

 
694 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Denver Sahin przeciwko Turcji,  z 
dnia 30 stycznia 2018 r., skarga nr 23065/12. 
695 Zob. O. Lewisa, Strasbourg case: disabled student excluded from university education, źródło: 
www.insights-doughtystreet-co.uk, data dostępu: 30.11.2021. 
696 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stoian przeciwko Rumunii, z dnia 
25 czerwca 2019 r., skarga nr 289/14. 
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edukacji. Trybunał odrzucił wszystkie roszczenia, kończąc trwającą dekadę 

bezprecedensową kampanię sądową dotyczącą edukacji włączającej. Podczas gdy 

wyrok wywołał oburzenie wśród działaczy na rzecz praw osób niepełnosprawnych na 

całym świecie697, ujawnił również pewne skutki proceduralne podejmowane przez 

Trybunał i jego szersze podejście do skarżących wymagających szczególnego 

traktowania.  

Stefan Stoian to nastolatek z tetraplegią (paraliż czterokończynowy), który był 

noszony na plecach swojej samotnej matki, aby mógł uczęszczać do swojej klasy 

znajdującej się na drugim piętrze. Kilka razy szkoła odmówiła mu wsparcia w dostępie 

do łazienki, pozostawiając go zabrudzonym. Zarzuty oskarżycieli dotyczyły odmowy 

mu prawa do edukacji z powodu wielokrotnych odmów zapewnienia mu osobistej 

pomocy w klasie, wsparcia i racjonalnych udogodnień. Co więcej podniesiono, iż 

wielokrotnie naruszane były prawa Stefana do niedyskryminacji i wolności od 

poniżającego traktowania ze względu na warunki, w jakich musiał funkcjonować. 

Zdaniem obrony traktowanie, którego doświadczył, stanowiło naruszenie jego praw 

prywatnych i rodzinnych. Ponadto środki odwoławcze przyznane przez sąd krajowy 

nigdy nie zostały wdrożone przez władze rumuńskie. W przedmiotowym wyroku 

Trybunał zauważył, że Stefanowi nigdy nie odmówiono formalnego dostępu do 

edukacji, że zapewniono pewne rozsądne usprawnienia oraz że sądy interweniowały w 

sposób terminowy i odpowiedni w celu naprawienia wszelkich uchybień. Co więcej, 

sami skarżący ponosili winę za niektóre z zarzucanych trudności. Trybunał podkreślił, 

że władze krajowe były lepiej przygotowane do oceny lokalnych warunków i 

przydzielania zasobów w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb edukacyjnych. W 

związku z tym Trybunał odrzucił zarzuty dotyczące prawa do edukacji i zakazu 

dyskryminacji.  

Pewnym uderzającym aspektem tego wyroku była decyzja Trybunału o 

powierzeniu sprawy komisji składającej się z trzech sędziów. Pojawiły się opinie, iż ta 

formacja orzecznicza została pomyślana jako sposób na uwolnienie Trybunału od 

ciężaru powtarzających się spraw, w przypadku których podstawowe kwestie prawne 

zostały już rozwiązane i które musiały zostać rozpatrzone tak skutecznie, jak to 

 
697 Zob. C. Cojocariu, Stoian v. Rumunia: the Court’s drift on disability rights intensifies, źródło: 
www.strasbourgobservers.com, data dostępu: 29.11.2021. 
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możliwe698. Skutki orzekania przez Komisję okazały się drastyczne: trzech w 

przeciwieństwie do siedmiu sędziów rozpoznaje takie sprawy, więc zastosowana 

kontrola wydaje się być mniej dokładna, a podjęta decyzja jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu.  

Europejski Komitet Praw Społecznych uważa, że dostęp do edukacji ma 

kluczowe znacznie dla rozwoju i życia dziecka. W swym oświadczeniu z 22 kwietnia 

2021 r. wskazuje, iż zgodnie z art. 17 ust. 2 Karty podczas kryzysu COVID-19 należ 

zapewnić wszystkim dzieciom równy dostęp do edukacji. W związku z tym szczególną 

uwagę należy zwrócić na grupy szczególnie wrażliwe, takie jak dzieci z mniejszości, 

dzieci ubiegające się o azyl, dzieci uchodźców, dzieci niepełnosprawne, dzieci 

przebywające w szpitalu, dzieci pod opieką, nastolatki w ciąży, dzieci pozbawione 

wolności itp.699 

 

4.1.4. Migranci  

 

 We wszystkich częściach Europy obserwuje się niepokojące tendencje w 

traktowaniu osób ubiegających się o azyl i uchodźców700, a także nielegalnym 

migrantów701.   

 W marcu 2021 r. Rada Europy opublikowała raport na temat reakcji Europy na 

sytuację migracyjną na kontynencie. W dokumencie zwrócono uwagę na szereg 

niedociągnięć, które spowodowały marginalizację i zagrożenie dla migrantów, 

zwłaszcza podczas kryzysu COVID702.  

 Wśród najważniejszych trendów związanych z europejską sytuacją migracyjną 

w raporcie podkreślono, że w ciągu ostatnich dwóch lat – od opublikowania ostatniego 

 
698 Tamże.  
699 Zob. European Committee of Social Rights releases new Statement on Covid-19 and social rights – 
including right to education, źródło: www.right-to-education.org, data dostępu: 08.11.2021. 
700 Zob. T.J. Hatton, Uchodźcy, azylanci i polityka krajów OECD, „Gospodarka Narodowa” 2016, nr 6, s. 
155 – 163. 
701 Zob. A distress call for human rights. The widening gap in migrant protection in the Mediterranean. 
Follow – up report to the 2019 Recommendation by the Council of Europe Commissioner for Human 
Rights, źródło: www.rm.coe.int/a-distress-call-for-human-rights-the-widening-gap-in-migrant-
protectio/1680a1abcd, data dostępu: 02.12.2021; Por. P. Słowik, Uchodźcy z zadośćuczynieniem za złe 
traktowanie, źródło: www.prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/892911,uchodzcy-z-zadoscuczynieniem-za-
zle-traktowanie.html, data dostępu: 02.12.2021. 
702 Zob. A distress call for human rights: European migration policies put migrants’ lives at risk, źródło: 
www.infomigrants.net, data dostępu: 03.12.2021. 
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artykułu – głównym powodem do niepokoju pozostawał utrzymujący się brak 

odpowiednich operacji poszukiwawczo-ratowniczych na Morzu Śródziemnym.  

 W dokumencie podkreślono pilną potrzebę zwiększenia zdolności ratowniczych, 

usprawnienia i koordynowania działań poszukiwawczych, jednocześnie wzywając do 

natychmiastowego wstrzymania wszelkich działań, które mogłyby bezpośrednio lub 

pośrednio zagrażać życiu. Wspomniano również o pogorszonych warunkach dla 

migrantów i uchodźców przybywających do Europy w ramach działań prewencyjnych 

dotyczących pandemii COVID-19. Raport stwierdza, że powszechne stosowanie 

środków kwarantanny w nieodpowiednich obiektach, takich jak łodzie izolacyjne, 

zwiększało cierpienie migrantów. Na przykład we Włoszech uchodźcy i migranci byli 

przenoszeni na promy u wybrzeży Sycylii na okres 14-dniowej kwarantanny przed 

zejściem na ląd. Z kolei Malta przyjęła praktykę przetrzymywania uratowanych 

uchodźców i migrantów poza wodami terytorialnymi na prywatnych statkach, które nie 

były przystosowane do przyjmowania ludzi przez dłuższy czas.  

Państwa coraz intensywniej angażują się w rozległe patrole graniczne, próbując 

powstrzymać wjazd migrantów na ich terytorium. Zdaniem Komisarza Praw Człowieka 

Rady Europy, migranci, w tym osoby ubiegające się o azyl, którym udaje się nielegalnie 

wjechać do państw członkowskich Rady Europy, są często zamykani w warunkach 

podobnych do więziennych i wydalani tak szybko, jak to możliwe – nawet do krajów, w 

których są narażeni na prześladowania i tortury703. Jednak nielegalna migracja jest 

czynem przestępczym, a migranci o nieuregulowanym statusie korzystają także z 

pewnych praw wynikających z prawa międzynarodowego, których należy 

przestrzegać704.  

 Komisarz Praw Człowieka zwraca uwagę na fakt, że obecnie jedną z najbardziej 

narażonych grup w Europie są dzieci migrantów, którym często odmawia się 

 
703 Zob. Commissioner for Human Rights: Human rights of immigrants, refugees and asylum seekers, 
źródło: www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/migration?_x_sl=en&_x_tr_pto=sc, data 
dostępu: 02.12.2021. 
704 Szerzej: Lives saved. Rights protected. Bridging the Protection gap for Refugees and migrants in the 
Mediterranean, Council of Europe Commissioner for Human Rights, Council of Europe, źródło: 
www.rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87, data 
dostępu: 02.12.2021; T. Słupczyński, Uchodźcy, migranci i bezpaństwowcy w prawie międzynarodowym 
– przegląd aktów prawnych, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2018, nr 1.  
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podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji i które są zagrożone wyzyskiem przez 

handlarzy lub przemytników705. 

Rada Europy opracowała instrumenty w postaci standardów i zaleceń, które 

określają zasady rządzące działaniami w dziedzinie migracji, w tym polityki 

edukacyjnej706. Zagadnienia związane z integracją i edukacją młodzieży pochodzenia 

migracyjnego znaleźć można w szczególności na „Platformie zasobów i odniesień dla 

edukacji wielojęzycznej i międzykulturowej”707. Ma ona na celu pomóc państwom 

członkowskim RE w rozwijaniu ich programów nauczania w sposób uwzględniający 

wszystkie języki obecne w szkole w ich relacji z indywidualnym uczniem.  

Platforma jest otwartym i dynamicznym zasobem, który zawiera definicje, 

punkty odniesienia, opisy, badania i przykłady dobrych praktyk. Zachęca się państwa 

członkowskie do korzystania z Platformy zgodnie ze swoimi potrzebami, zasobami i 

kulturą edukacyjną w celu wspierania rozwoju polityk promujących równy dostęp do 

wysokiej jakości edukacji.  

Dostęp migrantów do edukacji i zadawalające wyniki w szkole zależą w dużej 

mierze od kompetencji językowych. Niektórzy uczniowie mogą znaleźć się w 

niekorzystnej sytuacji zaraz po rozpoczęciu szkoły, ponieważ ich kompetencje nie 

odpowiadają oczekiwaniom szkoły708.  

Ramy prac Rady Europy na rzecz promowania różnojęzyczności, różnorodności 

językowej i kulturowej oraz nauki języków w dziedzinie edukacji stanowi Europejska 

Konwencja Kulturalna z 1954 r.709 Na szczególną uwagę zasługują również rezolucje i 

zalecenia zarówno Komitetu Ministrów RE (m.in. Rezolucja (68)18 w sprawie 

nauczania języków pracowników migrujących710; Rezolucja (70)35 dotycząca edukacji 

 
705 Commissioner for Human Rights: Human rights of immigrants…, j.w. 
706 Zob. Children and Adolescents from a migrant background: Integration and Education. Extracts from 
Conventions, Recommendations, Resolutions and Reports Committee of Ministers, Parliamentary 
Assembly, Congress of Local and Regional Authorities, Council of Europe, Strasbourg 2018. 
707 Zob. Platform of resources and references for plurilingual and intercultural education, źródło: 
www.coe.int, data dostępu: 06.12.2021. 
708 Por. A. Młynarczyk-Sokołowska, K. Szostak-Król, Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja 
komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego, Fundacja DIALOG, źródło: 
www.repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6549/1/Zrozumiec%20Innego.pdf, data dostępu: 
09.12.2021. 
709 Zob. Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r., Dz.U. 1990 nr 
8 poz. 44.  
710 The Committee of  Ministers Resolution (68)18 on the Teaching of Languages to Migrant Workers 
(Adopted by the Minister’s Deputies on 28 June 1968). 
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szkolnej dla dzieci pracowników migrantów711; Zalecenie R(82)18 dotyczące języków 

nowożytnych712; Zalecenie R(84)18 dotyczące doskonalenia nauczycieli w edukacji na 

rzecz zrozumienia międzykulturowego, zwłaszcza w kontekście migracji)713, 

Zgromadzenia Parlamentarnego (m.in. Zalecenie 786 (1976) dotyczące edukacji i 

rozwoju kulturalnego migrantów714; Zalecenie 1093(1989) dotyczące edukacji dzieci 

migrantów715; Rezolucja 2097 (2016) w sprawie dostępu do szkoły i edukacji dla 

wszystkich dzieci716), czy też Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (m.in. 

Rezolucja 129 (1982) dotycząca edukacji dzieci pracowników migrujących717; 

Rezolucja 2018 (2006) w sprawie skutecznego dostępu do praw socjalnych dla 

migrantów: rola władz lokalnych i regionalnych)718. 

Zgodnie ze standardami Rady Europy państwa nie mogą dyskryminować 

migrantów i uchodźców w zapewnianiu dostępu do edukacji. Na przykład zgodnie z 

orzecznictwem ETPCz państwo nie może pobierać specjalnej opłaty za edukację na 

poziomie średnim u uczniów migrujących, jednocześnie umożliwiając uczniom 

krajowym bezpłatny udział719.  

Należy zauważyć, iż polskie przepisy prawne stanowią, że każde dziecko 

obcokrajowców, które nie ukończyło 18. roku życia ma prawo do bezpłatnej edukacji. 

Formuła ta zawarta została zarówno w art. 70 Konstytucji RP720, jak i w ustawie z 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe721. 

 
711 The Committee of Ministers Resolution (70)35, School education for the Children of Migrant 
Workers, (Adopted by the Ministers’ Deputies on 27 November 1979). 
712 Zob. Recommendation No. R (82)18 of the the Committee of Ministers to Member States Concerning 
Modern Languages (Adopted by the Committee of Ministers on 24 September 1982 at the 350th meeting 
of the Ministers’ Deputies).  
713 Zob. Recommendation No. R (84)18 of the Committee of Ministers to Member States on the Training 
of Teachers in Education for Intercultural Understanding, Notably in a Context of Migration (Adopted by 
the Committee of Ministers on 25 September 1984 at the 375th meeting of the Ministers’ Deputies). 
714 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 786 (1976) Education and cultural Development of 
migrants (Assembly debate on 16 September 1976 (9th Sitting), Doc. 3843.  
715 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1093 (1989), Education of migrant’s children 
(Assembly debate on 31 January 1989 (19th Sitting), Doc. 5994. 
716 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 2097(2016), Access to school and education for all children, 
(Assembly debate on 29 January 2016 (9th Sitting), Doc. 13934. 
717 Zob. Conference of Local and Regional Authorities of Europe Resolution 129 (1982) on the education 
of migrant worker’s children, Adopted on 19 October 1982, Doc. CPL(17)2.  
718 Zob. The Congress of Local and Regional Authorities Resolution 2018 (2006) on effective access to 
social rights for immigrants: the role of local and regional authorities , Adopted by the Congress on 1 
June 2006, 3rd sitting, Doc. CG(13)12. 
719 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie 
Ponomaryovi przeciwko Bułgarii, nr 53335/05, ECHR 2011. 
720 Zob. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483. 
721 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz.U.2021.1082). 
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Osoby, które obywatelstwa polskiego nie posiadają, prócz prawa do korzystania 

z nauki oraz opieki w systemie oświaty, mogą też bezpłatnie uczyć się języka polskiego 

(do tego celu stworzone zostały szkolne oddziały przygotowawcze) oraz uczyć się w 

szkole języka i kultury kraju ojczystego, pod warunkiem wyrażenia takiego zamiaru 

przez minimum 7 uczniów722.  

Z analizy raportów Rady Europy wynika, iż szczególnie narażeni na łamanie 

praw człowieka w zakresie edukacji są Romowie723. Marginalizacja społeczna, bieda, 

trudności językowe i różnice kulturowe mogą uniemożliwić im pełne korzystanie z 

edukacji legalnie dostępnej dla wszystkich. W niektórych krajach dzieci romskie są 

często umieszczane w specjalnych klasach lub szkołach, mimo że nie mają żadnych 

trudności umysłowych lub w nauce, lub są segregowane do szkół tylko dla Romów724.  

Warto przypomnieć, iż ETPCz w wyroku D.H. przeciwko Republice Czeskiej725,  

13 listopada 2007 r. orzekając o naruszeniu praw dzieci romskich do wolności od 

dyskryminacji w dostępie do edukacji, stwierdził, iż „dyskryminacja motywowana 

pochodzeniem etnicznym jest formą dyskryminacji rasowej, a państwo powinno 

przeciwdziałać zjawisku segregacji, uchodzącej za przejaw dyskryminacji 

pośredniej”726. Jednakże pomimo tego wyroku, jeszcze w 2015 r. Amnesty International 

w swoim raporcie wskazywała, iż praktyka segregacji szkolnej w dalszym ciągu istniała 

w Czechach727. Władze czeskie kontynuowały politykę opartą na dyskryminacji praw 

 
722 Zob. A.S. Baranowska, Bariery integracji uczniów cudzoziemskich ze środowiskiem szkolnym, „Studia 
Edulacyjne” 2020, nr 59, s. 221-222. 
723 Zob. Thematic Report by the Group of Experts on Vocational Education and Training for Roma, 
following the CAHROM thematic visit Cracov, Poland, on 26-28 November 2015, Ad Hoc Committee of 
Experts on Roma and Traveller Issues (CAHROM), 2 September 2016, CAHROM (2016)8, Final 
Thematic Report Ad Hoc Committee of Experts on Roma and Traveller issues (Cahrom),: Cahrom 
Thematic visit on Roma Mediation (With a Focus Mediators/Assistants) following the thematic visit to 
Vilnius and Panezevis, Lithiania, 25-27 April 2017, Strasbourg, 20 November 2017, CAHROM 
(2017)16, Final Thematic Report Ad Hoc Committee of Experts on Roma and Traveller issues (Cahrom),: 
Cahrom Thematic visit on Enhancing the Effective Realization of Roma Children’s Compulsory School 
Education and Added Value of Ensuring Access to Vocational Education for Roma Youth, Republic of 
Moldova, 24-26 April 2018, Strasbourg, 30 November 2018, CAHROM(2018)12; Por. The Council of 
Europe: Protecting the rights of Roma (2013), Council of Europe, źródło: www.edoc.coe.int/en/roma-
and-travellers/5976-pdf-the-council-of-europe-protecting-the-rights-of-roma.html, data dostępu: 
09.12.2021. 
724 Zob. E. Piwowarska, Dyskryminacja dziecka w dostępie do edukacji ze względu na pochodzenie 
etniczne na przykładzie mniejszości romskiej w wybranych państwach, „Rocznik Administracji 
Publicznej” 2020, nr 6, s. 76-94. 
725 Skarga 57325/00. 
726 Tamże.  
727 Amnesty International, Czechy: Systemowa dyskryminacja dzieci romskich w szkołach, raport z 2015 
r., źródło: www.amnesty.org.pl/czechy-systemowa-dyskryminacja-dzieci-romskich-w-szko%C5%82ach/, 
data dostępu: 09.12.2021. 
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dzieci romskich w szkołach, czego przejawem były oddzielne klasy, szkoły a nawet 

budynki dla tych dzieci728. Wykonanie przywołanego wyroku D.H… w dalszym ciągu 

stanowiło przedmiot analiz Rady Europy także w 2020 r. Komisarz Praw Człowieka 

Dunja Mijatović w swoim wystąpieniu do Komitetu Ministrów wskazała, iż: „środki 

podjęte w celu poprawy włączenia dzieci romskich do głównego nurtu edukacji nie 

przyniosły przełomu koniecznego do rozwiązania głęboko zakorzenionych nierówności, 

które leżą u podstaw dyskryminacji dzieci romskich w edukacji”729. Komisarz 

podkreśliła tym samym potrzebę podjęcia szerszych środków, które uwzględniałyby 

cały szereg kwestii, w tym wpływ zinstytucjonalizowanego antycyganizmu, ubóstwa, 

wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej na ochronę dzieci romskich przed 

wrogością i przemocą, oraz włączenie do szkolnego programu nauczania praw 

człowieka, niedyskryminacji i świadomości historii i kultury Romów oraz 

odpowiedniego szkolenia nauczycieli. 

Komisarz zaleciła podjęcie działań w celu zapewnienia trwałego włączenia 

dzieci romskich w ogólnodostępną wysokiej, jakości edukację, opierając się na już 

istniejących pozytywnych środkach. W tym kontekście wskazała również na wskazówki 

zawarte w dokumencie przedstawiającym stanowisko: „Zwalczanie segregacji szkolnej 

w Europie poprzez edukację włączającą”730. 

Podobna sytuacja miała miejsce na Słowacji. Bowiem po wizycie Komisarza 

Praw Człowieka Thomasa Hammarberga w grudniu 2011 r., wydano raport, w którym 

wyrażono zaniepokojenie z powodu otrzymywania przez wiele dzieci romskich 

znajdujących się na Słowacji, edukacji niższej jakości. Dzieci te umieszczane były w 

specjalnych szkołach dla dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową lub 

przydzielane do ogólnodostępnych szkół lub klas wyłącznie dla Romów. Komisarz 

podkreślił konieczność rozwiązania tej sytuacji poprzez wspieranie edukacji 

włączającej731.  

 
728 Tamże.  
729 Zob. Submission by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Rule 9.4 of the 
Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of 
friendly settlements in the case of D.H. and Others v. Czech Republic (application no. 57325/00), 
judgement of 13 November 2007, źródło; www.coe.int, data dostępu: 09.12.2021. 
730 Zob. Czech authorities should adopt broader measures to end school segregation of Roma children, 
Commissioner for Human Rights, źródło: www.coe.int, data dostępu: 09.12.2021. 
731 Zob. Report by Thomas Hammarberg Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 
Following his visit to Slovakia from 26 to 27 September 2011, Strasbourg, 24 November 2011, 
CommDH(2011)42.  
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Także Węgry były niejednokrotnie upominane o realizację orzeczeń ETPCz w 

zakresie realizacji prawa do edukacji dzieci romskich. Np. w sprawie Horvath i Kiss 

przeciwko Węgrom z 2013 r., Trybunał wezwał do podjęcia działań w celu zaradzenia 

długiej historii dyskryminacji dzieci romskich w edukacji, a tym samym zapobieżenia 

występowaniu takich sytuacji w przyszłości. W oficjalnej odpowiedzi skierowanej do 

Komitetu Ministrów Rady Europy rząd węgierski zaprzeczył, jakoby kierowanie dzieci 

romskich do szkół specjalnych było wynikiem dyskryminacji etnicznej, ale podkreślił, 

że jest to nieunikniona konsekwencja ubóstwa wśród Romów732. Zdaniem RE działania 

Węgier w tym zakresie powinny być zmodyfikowane. W komunikacie 2015 r. 

wskazano jednak, że rząd nie wykonał wyroku i rzeczywiście podjęto niewielkie 

wysiłki, do tego stopnia, że dyskryminacja dzieci romskich w edukacji utrzymuje się do 

dziś733.  

Jak widać dzieci romskie z różnych powodów, począwszy od wczesnych różnic 

językowych, poprzez specyfikę kulturową programów i metod pedagogicznych z reguły 

nie radzą sobie dobrze na wczesnym etapie życia szkolnego. W przeważającej 

większości są one przekazywane do klas oferujących edukację poniżej standardów. 

Analiza ich sytuacji w Czechach, na Węgrzech i Słowacji ukazuje, że są one także 

przenoszone do tak zwanych „szkół specjalnych”, czyli szkół dla niepełnosprawnych 

umysłowo, co dodatkowo utrudnia ich pełne włączenie edukacyjne.  

Utrzymująca się dyskryminacja powoduje, że Romowie są wyalienowani z 

systemów edukacyjnych w sposób podobny do ich wyobcowania z innych obszarów 

społeczeństwa. Dyskryminacja w edukacji odtwarza skutki dyskryminacji między 

pokoleniami. Z przeprowadzonej analizy widać, że również rządy i władze państw 

członkowskich Rady Europy w dalszym ciągu mają problem z podjęciem 

zdecydowanych działań w celu karania nadużyć w szkole lub desegregacji szkół. 

Większość państw regionu pozostaje bez skutecznego ustawodawstwa 

antydyskryminacyjnego lub woli walki z wszechobecnymi praktykami 

 
732 Zob. B. Rorke, Segregation in Hungary: The Long Road to Infringement, źródło: www.errc.org, data 
dostępu: 09.12.2021. 
733 Zob. S. Guibreteau, School Segregation of Roma Children: Discrimination in Education in Hungary, 
źródło: www.humanium.org,  data dostępu: 09.12.2021. 
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dyskryminacyjnymi734. Tak więc na razie Romowie wciąż znajdują się w punkcie 

zerowym w walce o równy dostęp do wysokiej jakości edukacji.  

 

 

4.2. Tendencje w zakresie rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka 

   

 

 Międzynarodowe standardy w zakresie prawa do edukacji odgrywają 

niewątpliwie zasadniczą rolę w oddziaływaniu na prawo i praktykę. Jednakże ich 

implementacja w dużej mierze zależna jest również od wielu czynników. Dla przykładu 

wiele państw inaczej interpretuje „darmową edukację”. Trybunał Konstytucyjny 

Republiki Czeskiej orzekł w 1995 r., że państwo jest zobowiązane do pokrycia kosztów 

związanych z tworzeniem i utrzymaniem placówek edukacyjnych, ale nie jest 

odpowiedzialne za pokrycie wszystkich kosztów bezpośrednio związanych z 

uczęszczaniem735. Zdaniem Trybunału pobieranie od uczniów podstawowych 

materiałów szkolnych nie naruszało prawa do edukacji wynikającego z EKPCz, czy też 

Konwencji o Prawach Dziecka. Trybunał orzekł, że w szkołach podstawowych i 

średnich państwo nie może pobierać czesnego.  

 Barierą w realizacji określonych standardów z zakresu prawa do edukacji mogą 

być również nierówności w korzystaniu z tego prawa. Nadal są bowiem pewne grupy 

społeczne, których prawo do edukacji jest łamane częściej niż innych ludzi. Dla 

przykładu eksperci z Rady Europy wyróżnili trzy główne grupy młodych ludzi, którzy 

są szczególnie wrażliwi w systemach edukacji. Ich zdaniem są to: 

1) Ci, którzy pochodzą z rodzin w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej;  

2) Ci, których rodzice mają ograniczone doświadczenie edukacyjne;  

3) mniejszości etniczne, imigranci i osoby bez stałego domu (tzw. 

„podróżnicy”)736.  

 

 
734 Por. M. Kałużny, Światowe systemy ochrony praw człowieka a mniejszość romska (Wybrane 
zagadnienia), [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, 
red. J. Jaskiernia, t. I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 415-418. 
735 Pràvo na bezplatné vzdělàni – vyhlàška o bezplatném poskytovàni účebnich textú a zàkladnich 
školnich, PI.ÚS 25/94, Nàlez ÚS zed ne 13.06.1995. 
736 Zob. Education and vulnerability in Europe, źródło: www.coe.int, data dostępu: 16.11.2021. 



 166 

Dużym problemem pozostaje segregacja szkolna, która stanowi jedną z najgorszych 

form dyskryminacji i poważne naruszenie praw dzieci, których to zjawisko dotyczy, 

ponieważ ich możliwości uczenia się są poważnie zagrożone przez izolację i brak 

integracji w szkołach ogólnodostępnych. Stanowi ono również przejaw 

niesprawiedliwości wobec mniejszości i innych wrażliwych grup, utrwalając tym 

samym marginalizację całych grup ludności w Europie.  

W dalszym ciągu konieczne jest zatem podnoszenie świadomości na temat prawa do 

edukacji. Jeśli obywatele znają swoje prawa, są upoważnieni do ich dochodzenia. 

Istotne jest także monitorowanie realizacji tego prawa w państwach członkowskich RE i 

regularne raportowanie o wykrytych nieprawidłowościach w tym obszarze oraz 

poszukiwanie skutecznych środków zaradczych przypadku ujawnionych naruszeń.  

Rada Europy dysponuje szeregiem mechanizmów, zarówno w obszarze standardów 

prawnie wiążących (zwłaszcza w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), 

jak i standardów o charakterze soft law. Wiedza o tych standardach toruje drogę do 

uruchomienia mechanizmów ochronnych, z których mogą korzystać obywatele z 

państw członkowskich RE. Jest to ważny segment wiedzy o ochronie praw człowieka, 

która powinna uwzględniać również standardy o charakterze powszechnym (zwłaszcza 

powstające w systemie Narodów Zjednoczonych), jak też o charakterze regionalnym, 

wśród których coraz większa rolę odgrywają standardy Unii Europejskiej, zwłaszcza te 

formułowane w kontekście Karty Praw Podstawowych UE. Ten wkład RE godny jest 

podkreślenia, bo umacnia on pozycję tej organizacji międzynarodowej w gronie 

instytucji wspierających system ochrony praw człowieka, a poza tym pokazuje ścisły 

związek pomiędzy prawem do edukacji, a demokracją, w szczególności z 

uczestnictwem obywateli w procesach demokratycznych. 

 

 

4.3. Ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na realizację prawa do 

edukacji jako prawa człowieka 

 

 

 W działaniach Rady Europy widoczna jest próba oddziaływania na państwa 

członkowskie na realizację wizji dotyczącej edukacji wysokiej jakości, która jest wolna 
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od dyskryminacji, zapewnia bezpieczne i wolne od przemocy środowisko uczenia się, w 

którym prawa wszystkich są przestrzegane. Rozwija też ona w pełni osobowość, talenty 

oraz zdolności umysłowe i fizyczne dzieci i dorosłych oraz zachęca je do realizowania 

programów edukacyjnych. Promuje demokrację, poszanowanie praw człowieka i 

sprawiedliwość społeczną w środowisku uczenia się, które uwzględnia potrzeby 

edukacyjne i społeczne każdego człowieka. Umożliwia uczniom i studentom rozwijanie 

odpowiednich kompetencji, pewność siebie i krytycznego myślenia, aby pomóc im stać 

się odpowiedzialnymi obywatelami i zwiększyć ich szanse na zatrudnienie. Przekazuje 

uniwersalne i lokalne wartości kulturowe, wyposażając uczniów i studentów w 

możliwość podejmowania własnych decyzji.  

Liczne działania Rady Europy w dziedzinie edukacji są zorientowane na tę wizję 

edukacji wysokiej jakości, która jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju. Cel 

ten w odniesieniu do  kobiet wydaje się być coraz lepiej urzeczywistniany. Jednakże w 

wielu obszarach jego realizacja jest w dalszym ciągu utrudniona. Jak bowiem pokazuje 

orzecznictwo ETPCz nadal istnieje potrzeba podjęcia efektywnych działań na rzecz 

edukacji włączającej dzieci, osób z niepełnosprawnościami czy też migrantów, w tym 

zwłaszcza Romów. Szczególny nacisk w Radzie Europy kładziony jest na projekty, 

które mają za zadanie przyczynić się do budowania demokratycznych i integracyjnych 

społeczeństw poprzez rozwój kultury demokracji, poprzez promowanie edukacji na 

rzecz obywatelstwa demokratycznego i edukacji praw człowieka dla wszystkich.  J

 Praktyka pokazuje, że nie zawsze działania RE w odniesieniu di promowania 

prawa do dobrej administracji okazują się one skuteczne. Dzieje się tak pomimo tego, iż 

Rada Europy daje państwom członkowskim wartościowe narzędzia do zmian w tym 

obszarze. Dla przykładu, stworzone w ramach RE ramy odniesienia kompetencji dla 

kultury demokratycznej (RFCDC), oferują państwom członkowskim i ich instytucjom 

edukacyjnym wytyczne dotyczące kompetencji w zakresie kultury demokratycznej oraz  

dialogu międzykulturowego i są przeznaczone dla wszystkich poziomów edukacji. 

Kluczowymi elementami są działania związane z nauką języków, ponieważ - jak 

wynika to z przeprowadzonej analizy doświadczeń państw - język ma kluczowe 

znaczenie dla umożliwienia dostępu do edukacji, a dodatkowo wspiera kompetencje 

społeczne i kompetencje związane z obywatelstwem demokratycznym, takie jak 

włączenie społeczne i docenienie różnorodności.  
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 W ostatnich latach do programu wprowadzono cyfryzację, aby zapewnić 

edukację umożliwiającą dzieciom stanie się kompetentnymi obywatelami cyfrowymi, 

zdolnymi do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w demokratycznym 

społeczeństwie zarówno online jak i offline.  

Poprzez swój program współpracy i budowania potencjału, Rada Europy oferuje 

zatem stosowne wsparcie państwom członkowskim, indywidualne lub w grupach, w 

celu zidentyfikowania i promowania najlepszych praktyk w wielu kwestiach 

edukacyjnych737. To czy okaże się ono efektywne, w dalszym ciągu zależne jest od tego 

w jaki sposób dane państwo członkowskie wyrazi chęć wzmacniania prawa do edukacji 

wszystkich bez względu na pochodzenie, wiek czy płeć. W procesie tym nie powinno 

być rozstrzygające, czy chodzi tu o standardy prawnie wiąże (konwencyjne), czy o 

standardy o charakterze soft law. Powinna bowiem rozstrzygać ocena, czy propozycje 

zawarte w dokumentach RE, bez względu na och charakter prawny, tworzą możliwość 

uzyskania postępu w obszarze prawa do edukacji, jako ważnego ogniwa systemu 

ochrony praw człowieka. Patrząc z tego punktu widzenia również w obszarze soft law 

RE przygotowała bowiem wartościowe propozycje, które powinny znaleźć się w polu 

zainteresowania decydentów krajowych, odpowiedzialnych za obszar edukacji. Szereg z 

tych rozwiązań, jak można prognozować, zasługuje na ujęcie w prawnie wiążących 

konwencjach RE, a więc tym bardziej powinny one inspirować działania władz 

państwowych w krajach członkowskich RE, stając się częścią paneuropejskiego 

wysiłku na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństw i coraz lepszego 

przygotowania ich do uczestnictwa w życiu publicznym. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

737 Zob. Council of Europe’s Visio for a quality Education and its Activities, źródło: www.iau-
hesd.net/actions/4718/council-europes-vision-quality-education, data dostępu: 24.08.2021. 
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Zakończenie 

 

 

Przeprowadzona w dysertacji analiza dowiodła, iż prawo do edukacji jako prawo 

człowieka stanowi ważny element systemu aksjologicznego Rady Europy. Organizacja 

ta podjęła przy tym szereg działań mających na celu zapewnienie edukacji wysokiej 

jakości, co z różnym skutkiem przełożyło się na realizację tych założeń RE w praktyce 

państw członkowskich. Zgromadzony w dysertacji materiał umożliwił weryfikację 

przyjętych hipotez badawczych. 

W hipotezie 1 przyjąłem, że Rada Europy wspiera współpracę 47 państw 

członkowskich w wielu dziedzinach, w tym w obszarze edukacji. Ogólnym celem 

organizacji jest wypracowanie spójnej wizji roli edukacji, ze szczególnym naciskiem na 

ochronę i promowanie praw człowieka, demokracji i praworządności oraz zdolności 

społeczeństw do angażowania się w dialog międzykulturowy. Działania RE opierają się 

na szerokiej wizji edukacji, obejmującej zarówno wartości, jak i kompetencje. Służą 

one identyfikacji wspólnych wyzwań, stanowią propozycję określonych rozwiązań oraz 

wspierają wymianę dobrych praktyk. O efektywności działań RE przesadza jednak nie 

tylko to, czy potrafi formułować standardy międzynarodowe, ale w szczególności to, 

czy potrafiły skutecznie oddziaływać na ich wdrażanie do praktyki państw 

członkowskich. 

 Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Przeprowadzona analiza 

wykazała bowiem, że centralnym punktem działalności edukacyjnej Rady Europy stała 

się praca nad edukacją w zakresie praw człowieka, uważaną za ściśle związaną z 

edukacją na rzecz obywatelstwa demokratycznego i dialogu międzykulturowego. Na 

przykład w Karcie Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka edukacja 

na rzecz obywatelstwa demokratycznego i edukacja o prawach człowieka są traktowane 

jako kontinuum. Nawiązuje to do generalnego przesłania RE, którym jest umacnianie 

demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka w państwach członkowskich. Na 

szereg inicjatyw RE w tym zakresie, podejmowanych zarówno przez jej Komitet 

Ministrów, jak i Zgromadzenie Parlamentarne patrzeć więc należy przez pryzmat 

realizacji tego celu zasadniczego. W pełni potwierdziła się bowiem opinia, że prawo do 

edukacji warunkuje realizację innych praw, a zwłaszcza prawa do uczestnictwa w życiu 
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politycznym i społecznym. Stąd wysiłki RE idą zarówno w kierunku, by oferować coraz 

to nowe standardy, zarówno o charakterze prawnie wiążącym, jak też o charakterze soft 

law, nawiązujące do nowych wyzwań, które przynosi rozwój cywilizacyjny, ale też 

uruchamiać mechanizmy, które będą prowadziły w państwach członkowskich do 

realizacji tego prawa, pomimo występujących barier o charakterze ekonomicznym, 

logistycznym czy związanych ze zróżnicowaniem poziomów kultury politycznej i 

kultury prawnej państwach członkowskich. 

 Ściśle z tym powiązana jest weryfikacja hipotezy 2 zakładającej, że istotnym  

obszarem współpracy państw członkowskich w ramach Rady Europy jest prawo do 

edukacji, stanowiące warunek wstępny do pełnego korzystania z innych praw 

człowieka. Rola RE jest tu zasadnicza. Formułowane przez nią standardy, niezależnie 

od ich charakteru (prawnie wiążące czy też o charakterze tzw. „miękkiego prawa”), 

służą bowiem wzmocnieniu prawa do edukacji jako prawa człowieka. Z kolei właściwe 

mechanizmy stosowane przez RE mają służyć promowaniu wszelkich tych działań, 

które przyczynią się do efektywnej i skutecznej ochrony tego prawa. Potrzebna jest tu 

lepsza koordynacja działań organów Rady Europy (m.in. Komitetu Ministrów, 

Zgromadzenia Parlamentarnego, Komisarza Praw Człowieka, Komisji Weneckiej, 

Europejskiego Komitetu Praw Społecznych), włączając w to orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by wpływ Rady Europy na realizację prawa 

do edukacji był znaczący i uwzględniał nowe wyzwania, jakie przynosi w tym obszarze 

rozwój cywilizacyjny. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Standardy Rady Europy, 

stanowiące niejako wzorce postępowania dla państw należących do Organizacji 

formułują bowiem prawo do edukacji, które wskazuje, iż każdy powinien mieć mieć 

zapewnioną możliwość kształcenia się. Na przykład w odniesieniu do dziecka prawo do 

edukacji przyjmuje charakter prawa fundamentalnego, co oznacza, że jakiekolwiek 

zaniedbania, zwłaszcza w zakresie nauki na poziomie podstawowym, są uznawane za 

niedopuszczalne pogwałcenie nie tylko prawa do edukacji, lecz także pozostałych praw 

człowieka chronionych na mocy EKPC. Istotne jest przy tym kompleksowe podejście 

RE do implementacji prawa do edukacji. Rada Europy postawiła tu do dyspozycji cały 

swój system instytucjonalny. Analiza działalności Komitetu Ministrów i Zgromadzenia 

Parlamentarnego pokazała obraz szczególnego zaangażowania obu tych organów w 
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promowanie i konkretyzację prawa do edukacji. Kluczowe znaczenie ma tu oczywiście 

interpretacja art. 2 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo 

chodzi o dokument prawnie wiążący. Istotne znaczenie ma tu również interpretacja 

Karty Praw Społecznych (zrewidowanej), dokonywana przez Europejski Komitet Praw 

Społecznych. Nie sposób tu jednak zlekceważyć wkładu Komisarza Praw Człowieka 

RE i jego zaleceń wynikających z wizyt składanych w państwach członkowskich. 

Aktywna w zakresie interpretowania standardów RE w odniesieniu do prawa do 

edukacji jest również Komisja Wenecka, mająca szczególne doświadczenie w 

odczytywaniu treści standardów demokratycznych RE. To kompleksowe podejście, 

uwzględniające uruchamianie instrumentów o różnym charakterze prawnym, jest 

warunkiem zwiększenia efektywności oddziaływania RE na praktykę państw 

członkowskich w tym obszarze. 

Hipoteza 3 nawiązywała do aspektów implementacji standardów RE 

dotyczących prawa do edukacji. Zakładała, że zasadniczą rolę w systemie 

egzekwowania standardów Rady Europy odgrywa monitoring przestrzegania przez 

państwa członkowskie zobowiązań przyjętych z chwilą uzyskania członkostwa w 

Radzie Europy. Dotyczy to w całej rozciągłości prawa do edukacji. Szczególną rolę 

odgrywa tu monitoring w formie wizyt w państwach członkowskich oraz wynikających 

z analizy sprawozdań składanych przez rządy na temat podjętych przez nie działań. 

Istotne znaczenie mają tu też wizyty Komisarza Praw Człowieka RE i formułowane w 

ich wyniku zalecenia. Kluczowe znaczenie ma terminowa realizacja przez państwa 

członkowskie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także orzeczeń 

Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, dotyczących realizacji prawa do edukacji. 

Przydatne mogą tu być też opinie Komisji Weneckiej. Choć nie są one prawnie wiążące, 

niosą istotny bagaż doświadczeń wybitnych specjalistów w dziedzinie praw człowieka, 

którego nie sposób zlekceważyć. Hipoteza eksponowała też potrzebę lepszego 

współdziałanie i poszukiwanie synergii działań z instytucjami systemu powszechnego 

(np. Narody Zjednoczone) oraz regionalnego (np. Unia Europejska), gdyż troska o 

realizację prawa do edukacji nie może być zawężone do wysiłków tylko jednej 

organizacji. Dzięki niemu możliwa staje się ocena efektywności oddziaływania Rady 

Europy na państwa członkowskie w ramach projektowanych przez nią standardów w 

tym zakresie, jak również podgląd na sam proces ich implementacji.  
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 Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

że monitoring wykonywania przez państwa członkowskie zobowiązań przyjętych w 

związku z przystąpieniem do RE ma istotne znaczenie dla implementacji standardów 

międzynarodowych tworzonych przez tę organizację. Chodzi przy tym o działania w 

procedurze monitoringowej podejmowane przez Komitet Ministrów, jak i 

Zgromadzenie Parlamentarne, ale też o działania kontrolne, podejmowane prze Kongres 

Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, a także przez Komisarza Praw Człowieka 

RE. Uzupełnia to bowiem dyspozycje płynące z orzecznictwa Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka i Europejskiego Komitetu Praw Społecznych. Tworzy to bowiem 

kompleksowy mechanizm oddziaływania RE na realizację standardów dotyczących 

prawa do edukacji. Choć bowiem prawo to ma swoją specyfikę, podobnie jak inne 

prawa o charakterze społecznym i ekonomicznym, to jednak nie zwalnia to od jego 

realizacji wszędzie tam, gdzie konkretne dyspozycje prawne zostały wypracowane, 

zwłaszcza te, które przeciwdziałają dyskryminacji w zakresie edukacji ze względu na 

płeć, pochodzenie społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność, czy też 

przynależność do mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, jak też w 

odniesieniu do migrantów. Nie zawsze jednak to oddziaływanie RE przynosi 

oczekiwany skutek. Wiele zależy tu od gotowości państwa, by realizować standardy 

RE, a także dyspozycje jej organów. Dobrze obrazuje tą sytuację nierealizacja przez 

Republikę Czeską wyroku D.H. przeciwko Czechom z 13 listopada 2007 r. czy  przez 

Węgry wyroku Horvath i Kiss z 29 stycznia 2013 r. Komitet Ministrów RE po dziś 

dzień zwraca bowiem uwagę, iż zarówno Czechy jak i Węgry w dalszym ciągu oferują 

dzieciom romskim edukację poniżej standardów, przenosząc je do tzw. „szkół 

specjalnych”, co uniemożliwia pełną realizację ich prawa do edukacji.  

 Przykład ten, przecież nieodosobniony, pokazuje, że osiągnięcie postępu w 

zakresie realizacji prawa do edukacji nie zależy tylko od tego, czy RE oferuje tu 

odpowiednie standardy międzynarodowe, a nawet od tego, czy posiada mechanizmy 

egzekwowania tych standardów. Nawet bowiem w odniesieniu do standardów prawnie 

wiążących, a z tymi mamy do czynienia w przypadku Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, gdy nie ma wątpliwości do ich charakteru prawnego i obowiązku państwa 

ich realizacji zgodnie z regułami odnoszącymi się do norm prawa międzynarodowego 

publicznego, występują opóźnienia w realizacji prawomocnych wyroków 
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Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rada Europy, nie dysponująca sankcjami 

mogącymi skutecznie wymuszać realizację decyzji jej organów, uzależniona jest od 

postawy jej państw członkowskich i gotowości do realizacji jej systemu 

aksjologicznego. Problemy te występują z jeszcze większą intensywnością w 

odniesieniu do standardów o charakterze soft law. Ich realizacja uzależniona jest de 

facto od tego, czy państwo dostrzega RE jako „organizację wartości” i jej standardy 

demokratyczne należy realizować choćby dlatego, że z własnej woli weszło się do tego 

„demokratycznego klubu państw europejskich”, a skoro tak, to zasady obowiązujące w 

tym klubie zobowiązują do dążenia do realizacji celów, które są wyrazem osiągnięć 

europejskiej opinii publicznej, reprezentowanej w tej organizacji międzynarodowej. 

 Choć więc wkład Rady Europy do sprecyzowania prawnej treści prawa do 

edukacji jest niepodważalny, a szereg mechanizmów, jakie ta organizacja uruchomiła, 

dobrze służy implementacji tego prawa przez państwa członkowskie, to jednak dążenie 

do pełnej realizacji wypracowanych standardów dotyczących prawa do dobrej 

administracji jest procesem w dalszym ciągu otwartym. Ponadto należy uwzględnić, że 

rozwój cywilizacyjny niesie tu coraz to nowe wyzwania, a więc zapotrzebowanie na 

aktywność RE w tym obszarze z pewnością nie będzie malało. 
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• The Declaration of Independence – A Miraculous Human Rights Document, 

źródło: www.nccs.net/blogs/articles/the-declaration-of-independence-a-

miraculous, data dostępu: 04.03.2020. 

• The Sustainable Development Agenda, źródło: 

www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda, data dostępu: 

06.03.2020. 

• The 4th plenary meeting of the Steering Committee for Educational Policy and 

Practice (CDPPE) was held at the Council of Europe in Strasbourg, from 17 to 

19 March 2015, źródło: www.ehea.info/cid105259/steering-committee-for-

educational-policy-and-practice.html, data dostępu: 04.11.2021. 

• Tończyk N.M., Konstytucja Republiki Weimarskiej z 11 sierpnia 1919 roku jako 

demokratyczna podstawa prawna totalitarnego państwa, źródło: 

apcz.umk/czasopisma/Index, data dostępu: 04.03.2020. 

• Understanding education as a right, źródło: www..right-to-

education.org/page/understanding-education-right, data dostępu: 06.03.2020. 

• Uprooted the Growing Crisis for Refugee and Migrant Childre, UNICEF, 

September 2016, źródło: www.unicef.org, data dostępu: 06.03.2020. 

• Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, źródło: 

www.europa.eu/europass/pl/node/448, data dostępu: 16.11.2021. 

• Wolność zgromadzeń i zrzeszania się, źródło: www.coe.int/pl/web/echr-

toolkit/la-liberte-de-reunion-et-dassociation, data dostępu: 05.03.2020. 

• Women and girls, źródło: www.right-to-education.org, data dostępu: 

19.11.2021. 
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Strony internetowe  

 

• www.coe.int – Strona internetowa Rady Europy  

• www.cvce.eu – Centre virtuel de la connaissance sour l’Europe 

• www.ehea.info – European Higher Education Area 

• www.europa.eu – Strona internetowa Unii Europejskiej  

• www.gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej 

• www.humanrights.com – Strona internetowa poświęcona prawom człowieka 

• www.nccs.net –National Center for Constitutional Studies 

• www.unicef.org – Strona internetowa UNICEF 

• www.venice.coe.int – Strona internetowa Komisji Weneckiej  

 

 

 


