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Wstęp 

 

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci 

poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, 

zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. 

Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wy-

chować i wykształcić przede wszystkim.”  

Janusz Korczak 

 

 Słowa wielkiego człowieka i pedagoga, Janusza Kor-

czaka, wprowadzają nas w bardzo ważny temat, jakim jest 

dziecko i jego status w dzisiejszym świecie. Obecnie, w XXI 

wieku, gdy każdy z nas za czymś podąża, często z pola naszego 

widzenia znikają ci, którzy potrzebują pomocy. Goniąc za pie-

niędzmi, uznaniem, prestiżem, spełnianiem swoim marzeń, 

kompletnie nie dostrzegamy lub nie chcemy dostrzegać nie-

sprawiedliwości i krzywdy innych osób. Usprawiedliwiając 

siebie naiwnie powtarzamy, że są przecież odpowiednie regula-

cje prawne i instytucje stworzone po to by pomagać pokrzyw-

dzonym i potrzebującym. Tym samym odsuwamy od siebie 

ciężar odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pojawia się 

jednak pewien paradoks – coraz częściej poruszamy dziś kwe-

stie związane z prawami człowieka i ich przestrzeganiem. Na-

sza wiedza na ich temat jest coraz lepsza. Obserwując doniesie-

nia prasowe i medialne można by wysnuć wniosek, że narodziła 

się swoista moda na propagowanie praw człowieka, a przede 

wszystkim pokazywanie osób, które dzielnie stają w obronie 

pokrzywdzonych. Politycy, aktorzy, piosenkarze odwiedzają 
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dziś kraje afrykańskie, azjatyckie czy południowoamerykań-

skie, by tam, często w blasku fleszy, pomagać innym ludziom. 

Rodzą się jednak pytania, czy to wszystko idzie w dobrym kie-

runku? Czy z pola naszego widzenia nie znika to, co przecież 

jest najważniejsze? Czy szczytność samej idei nie została znie-

kształcona? Wreszcie, czy zdobyta przez nas wiedza, którą tak 

się szczycimy, przekłada się na jej zastosowanie w praktyce i na 

nasze czyny? 

 Dzieci i ich prawa, podobnie jak prawa człowieka, win-

ny być równie często tematem debat i dyskusji na świecie. Za-

daniem nas – ludzi dorosłych jest stanie na straży ich respekto-

wania, a przede wszystkim przestrzegania. Musimy się dziś 

zatrzymać i spojrzeć na dzieci z troską i należytym szacunkiem. 

Trafne wydają się tu przytaczane wcześniej słowa J. Korczaka, 

który nawołuje ludzi dorosłych do tego, aby stawali się odpo-

wiedzialnymi. Będąc w kontakcie z dzieckiem nie możemy 

występować tylko i wyłącznie w roli osoby wszechwiedzącej, 

która kierując się swoim racjonalnym myśleniem traktuje 

dziecko jako partnera równego sobie i oczekuje takiego samego 

sposobu myślenia. Należy zdać sobie sprawę, że świat widziany 

oczyma dziecka jest dla niego światem, którego nie jest w sta-

nie na danym etapie życia zrozumieć. Dziecko nie ma w sobie 

rozwiniętego myślenia przyczynowo – skutkowego. Szwedzki 

psycholog, profesor Godi Keller, podczas swojego ostatniego 

wykładu w Polsce, w Siemianowicach Śląskich, w maju 2014 

roku wypowiedział ważne słowa, a mianowicie, że dziecko 

uczy się świata przede wszystkim poprzez emocje. Naszym 

zadaniem jest właśnie wzbudzać w nim pozytywne emocje, 

dzięki którym zostanie ukształtowana jego osobowość. By jed-

nak tak się stało, musimy spełnić fundamentalny warunek – 
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musimy zaakceptować dziecko takim, jakim jest, nie doszuku-

jąc się w nim na siłę wad i defektów.  

Ogromną rolę odgrywają właśnie prawa dziecka, które 

mają uczyć nas przede wszystkim akceptacji dzieci, z którymi 

stykamy się w naszym życiu. Pokazują one, że dziecko jest 

podmiotem, a nie przedmiotem. Prawa dziecka uczą dobrych 

wzorów zachowań, ale i przypominają o wielkiej roli osób do-

rosłych, dzięki którym ten młody człowiek kiedyś stanie się 

osobą dorosłą i również weźmie odpowiedzialność za drugiego 

człowieka.  

 Na szczęście od kilkunastu lat stale powiększa się grono 

osób stojących na straży przestrzegania praw dziecka. Nieoce-

niona jest tutaj rola organizacji pozarządowych, które skupiają 

swoją działalność wokół tego tematu. Dzięki nim w naszym 

kraju prowadzone są akcje propagujące wśród dorosłych prawi-

dłowe zachowania względem dzieci i młodzieży oraz informu-

jące najmłodszych o przysługujących im prawach. Działania te 

nie pozostają bez echa – nasza wiedza staje się coraz większa. 

Nie oznacza to jednak, że pożądany cel został osiągnięty. Nie-

stety wciąż docierają do nas, niemal każdego dnia, przykre 

i smutne informacje o tym, iż prawa dziecka są nadal łamane.  

 Celem, który przyświeca powstaniu niniejszej publikacji 

jest zapoznanie dzieci z przysługującymi im prawami, by byli 

w stanie świadomie z nich korzystać. Chcemy, aby każde 

dziecko było w pełni przekonane, że ma prawa, które muszą 

być bezwzględnie respektowane przez osoby dorosłe. To nie-

zwykle ważne, bo w ten sposób budujemy społeczeństwo oby-

watelskie.  
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1. Prawa człowieka – pojęcie, geneza 
 

 Choć głównym tematem niniejszej publikacji są prawa 

dziecka, nie sposób rozpocząć ich omawiania bez chociażby 

próby zdefiniowania pojęcia prawo oraz krótkiego wspomnie-

nia o prawach człowieka, które stały się przecież wzorem dla 

ustanowionych później praw dziecka. 

 

1.1.  Pojęcie prawa 

 

 Samo pojęcie prawa jest pojęciem złożonym. Bez wąt-

pienia można na nie spojrzeć z dwóch perspektyw: w ujęciu 

przedmiotowym oraz ujęciu podmiotowym. To pierwsze mówi 

o tym, że prawo to zbiór ogólnych, uporządkowanych zasad 

zachowania uznanych przez społeczeństwo i państwo, zagrożo-

nych różnymi sankcjami w razie ich naruszenia. Prawo w ujęciu 

zaś podmiotowym, to zbiór uprawnień przyznawanych jednost-

ce przez obowiązujące akty prawne, służące zabezpieczeniu jej 

interesów i dających tej jednostce pewną swobodę działania. 

Widzimy więc, że prawo ma spełniać przede wszystkim trzy 

funkcje – stabilizacyjną, czyli że prawo ma utrwalać w społe-

czeństwie ład i porządek oraz funkcje ochronną i kontrolną, 

dzięki którym człowiek ma zapewnione przywileje oraz środki 

do tego, aby egzekwować ich przestrzegania.  

 Analizując funkcjonowanie prawa w dzisiejszych cza-

sach należy zwrócić uwagę na jego dwie formy – na prawo 

naturalne oraz prawo pozytywne. Prawo naturalne jest rozu-

miane jako zbiór norm, które obowiązują bez względu na to, 

czy są one przez władzę państwową ustanowione i uznawane. 
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Mowa tutaj o pewnych zasadach wspólnych dla wszystkich 

społeczeństw na świecie, które są trwałe i nie zmienne na prze-

strzeni wieków. Nadaje ono człowiekowi ze względu na jego 

niezbywalną godność szereg praw, które są ponadczasowe, 

a których nie może on zostać pozbawiony nawet na mocy pra-

wa ustanowionego przez władzę państwową. Z kolei prawo 

pozytywne to zbiór norm ustanowionych przez władzę publicz-

ną obowiązujących w danym państwie. Wedle koncepcji prawa 

pozytywnego jego zapisy są ważne, nawet jeśli są one sprzecz-

ne z moralnością społeczeństwa i uznawane za niesprawiedliwe 

a przestają obowiązywać dopiero wtedy, gdy uchyli je kompe-

tentny organ legislacyjny. Prawo naturalne, które reprezentuje 

wartości autonomiczne i uniwersalne jest przeciwstawiane pra-

wu pozytywnemu, stanowionemu w określonym czasie przez 

grupę ludzi, które ulega zmianie na przestrzeni dziejów. Jako, 

że prawo naturalne broni wyjątkowej pozycji człowieka przez 

wielu jest uważane za nadrzędne wobec prawa pozytywnego. 

Znajomość tych dwóch charakterystyk ma umożliwić nam lep-

sze zrozumienie istoty praw człowieka i praw dziecka.  
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1.2. Pojęcie prawa człowieka 

Obraz 1. Logo praw człowieka 

 

Źródło: http://www.humanrightslogo.net./ 

Logo to jest symbolem praw człowieka na świecie. Zo-

stało ono wybrane spośród 15 tys. projektów nadesłanych ze 

190 krajów. Jego autorem jest serbski grafik Predrag Stakic. 

Przedstawia ono dłoń i ptaka, które symbolizują wolność, spra-

wiedliwość i pokój. 

 Prawa człowieka to podstawowe prawa, które przysłu-

gują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci 

– niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, narodowości, płci, 

religii czy wyznawanych poglądów. Wynikają one z samego 

faktu bycia człowiekiem.  

 Zdaniem prawnika i socjologa Wiktoria Osiatyńskiego: 

Prawa człowieka to jedno z najmłodszych pojęć w słowniku 

polityki i społeczeństw. Od pewnego czasu są jednak niepowta-

rzalną wartością społeczną i polityczną. Stały się ważnym kry-

terium oceny działalności władz, a nawet konstytucji i przepi-

sów prawa. Prawa człowieka są uzasadnieniem ruchów opozy-

cyjnych i rewolucyjnych. Bywają programowym celem rządów. 

Są istotnym elementem polityki międzynarodowej. Prawa czło-

wieka są to powszechne prawa moralne o charakterze podsta-
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wowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z pań-

stwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: po 

pierwsze, że każda władza jest ograniczona; po drugie, że każda 

jednostka posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu 

żadna władza; po trzecie, że każda jednostka może się domagać 

od państwa ochrony jej praw... . 

 O doniosłej roli praw człowieka świadczą ich cechy: 

 przyrodzoność – przysługują człowiekowi od momentu 

narodzin, aż do śmierci, 

 powszechność – są takie same dla wszystkich ludzi na 

świecie, bez względu na ich odmienności, 

 indywidualność – przysługują poszczególnym osobom, 

a nie zbiorowościom, 

 niezbywalność – nie można się ich zrzec, 

 nienaruszalność – żadna władza nie może jednostce ich 

odebrać, 

 naturalność – funkcjonują niezależnie od prawa stano-

wionego, 

 niepodzielność – są współzależne i stanowią niepodziel-

ną całość.  

 Analizując traktaty międzynarodowe można dokonać 

podziału praw człowieka na trzy kategorie tzw. generacje. Ilu-

struje je tabela przedstawiona poniżej: 

 
Trzy generacje praw człowieka 

I generacja: 

prawa indywidualne 

– osobiste (obywatel-

skie) i polityczne 

II generacja: 

prawa ekonomiczne, 

socjalne i kulturalne 

III generacja: 

prawa kolektywne 

(odnoszące się do 

jakości życia) 

 prawo do życia 

 wolność osobista 

 prawo do własno-

 prawo do pracy i 

wynagrodzenia 

 prawo do nauki 

 prawo do poko-

ju 

 prawo do de-
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Trzy generacje praw człowieka 

I generacja: 

prawa indywidualne 

– osobiste (obywatel-

skie) i polityczne 

II generacja: 

prawa ekonomiczne, 

socjalne i kulturalne 

III generacja: 

prawa kolektywne 

(odnoszące się do 

jakości życia) 

ści 

 wolność od tortur 

 wolność sumienia 

i wyznania 

 wolność wypo-

wiedzi 

 prawo do infor-

macji 

 równość wobec 

prawa 

 swoboda prze-

mieszczania się 

 tajemnica kore-

spondencji 

 bierne i czynne 

prawo wyborcze 

 prawo zrzeszania 

się 

 prawo do skargi 

na organy pań-

stwa 

 prawo do wypo-

czynku 

 prawo do ochrony 

zdrowia 

 prawo do zabez-

pieczenia społecz-

nego 

 prawo do uczest-

nictwa w życiu 

kulturalnym 

 prawo do korzy-

stania z osiągnięć 

cywilizacyjnych 
(postępu nauko-

wego) 

mokracji 

 prawo do roz-

woju 

 prawo do zdro-

wego środowi-

ska naturalnego  

 prawo do po-

mocy humani-

tarnej 

Żródło: P. Leszczyński, T. Snarski, Vademecum wiedza o społeczeństwie, 

Gdynia 2013, s. 163. 

 

1.3.  Geneza praw człowieka 

 

 Jak zauważył przytaczany powyżej W. Osiatyński, poję-

cie praw człowieka jest jednym z najmłodszych pojęć społecz-

no – politycznych. Nie oznacza to jednak, że w przeszłości nie 

zdawano sobie sprawy z tego, czym jest godność ludzka i że 
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należy szanować każdego człowieka. Już starożytni filozofowie 

greccy zastanawiali się nad pozycją człowieka w świecie. Roz-

prawiali o jego naturze oraz zakresie wolności mu przysługują-

cych, a także o prawie państwowym, które powinno zawierać 

zapisy dające obywatelom
1
 swobody. Greccy stoicy wysunęli 

wręcz wniosek, że prawo naturalne winno stać wyżej nad pra-

wem stanowionym. Pojawienie się w Cesarstwie Rzymskim, 

a następnie w całej Europie chrześcijaństwa, ukształtowało 

nowe spojrzenie na człowieka. Stał się on istotą, która została 

stworzona na obraz i podobieństwo Boga, w związku z czym 

należał się mu taki sam, najwyższy szacunek. Człowiek na mo-

cy darowanego Dekalogu otrzymał gwarancje poszanowania 

jego godności. Ważnym było także to, że wszyscy bez względu 

na swoją pozycję społeczną stali się równi w obliczu Boga. 

Wszelkie dotychczasowe podziały w kręgu wyznawców Jezusa 

stały się nieaktualne.  

 Pojawienie się pierwszych kodyfikacji, w których zosta-

ły zawarte prawa człowieka w epoce średniowiecza, było zwią-

zane z rozwojem nowoczesnych form ustrojowych państw Eu-

ropy Zachodniej. Pierwsze zapisy pojawiły się w Wielkiej Kar-

cie Swobód wydanej przez króla Anglii Jana bez Ziemi w 1215 

roku: (...) 39. Żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani 

uwięziony, albo wyrzucony z posiadłości, albo proskrybowany, 

ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na 

niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wy-

ślemy, jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu 

albo na podstawie prawa ziemskiego. 40. Nikomu nie sprzeda-

my, nikomu nie odmówimy ani nie odroczymy prawa albo [wy-

                                                
1 Należy pamiętać jednak, że w starożytnej Grecji i Rzymie pojęcie obywate-
la funkcjonowała w innym znaczeniu niż dzisiaj. 
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miaru] sprawiedliwości...
2
. Król chcąc zyskać sympatię i wier-

ność poddanych nadał im więc prawa pomniejszając tym sa-

mym swoje uprawnienia. Również i polscy monarchowie na-

dawali poddanym szereg praw jednak przysługiwały one tylko 

i wyłącznie szlachetnie urodzonym. Wydany w 1422 roku 

przywilej czerwiński gwarantował szlachcie, że sądy będą 

orzekały wobec nich według prawa pisanego, zaś przywilej 

jedleńsko – krakowski zagwarantował nietykalność osobistą 

szlachcicom.  

 Doniosły w skutkach był wiek XVII, kiedy to w Anglii 

podczas tzw. chwalebnej rewolucji, król ostatecznie uznał rów-

ność wszystkich wobec prawa, nietykalność osobistą i niezawi-

słość sędziowską. Zostało to zapisane w dokumentach: Habeas 

Corpus Act z 1679 r. oraz Deklaracji Praw Narodu Angielskie-

go z 1689 roku.  

 Znaczącym przełomem w historii praw człowieka była 

epoka oświecenia. Wtedy za sprawą takich myślicieli jak John 

Lock, Jean Jacques Rousseau, czy Karol Monteskiusz, prawa 

człowieka zostały uznane za coś przyrodzonego. Wydane zosta-

ły dwa bardzo ważne dokumenty: Konstytucja amerykańska 

z 1787 roku oraz francuska Deklaracja Praw Człowieka i Oby-

watela z 1789 roku. Francuska Deklaracja była pierwszym 

dokumentem, w którym tak szeroko zostały zagwarantowane 

prawa ludziom. Istotny dla późniejszej historii wydaje się jej 

zapis: Art. 1. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi z punktu 

widzenia prawa...·. Na ziemiach polskich proces ten miał miej-

sce później, bo dopiero wydana w 1807 roku przez Napoleona 

                                                
2 Wiek V – XV w źródłach, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S. B. Lenard, 
Warszawa 1997. 
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Bonapartego Konstytucja Księstwa Warszawskiego zrównywała 

wszystkich wobec prawa. 

 W XIX wieku europejscy dyplomaci, będący świadkami 

licznych wojen i ich tragicznych konsekwencji, postanowili 

unowocześnić wadliwy system prawny. W 1815 roku ogłoszo-

no deklarację o zniesieniu handlu niewolnikami zaś Jean Henri 

Dunant spisał wojenne prawa humanitarne, na bazie których 

został powołany do życia Międzynarodowy Czerwony Krzyż.  

 Do początku XX wieku respektowanie funkcjonujących 

praw człowieka leżało w gestii poszczególnych państw. Zmianę 

sposobu postrzegania praw człowieka przyniosły okrutne wyda-

rzenia II wojny światowej. Społeczność międzynarodowa zdała 

sobie sprawę, że brak jednolitych uregulowań, co do funkcjo-

nowania praw człowieka na świecie, może doprowadzić do 

powtórzenia się bolesnej historii. 26 czerwca 1945 została pod-

pisana Karta Narodów Zjednoczonych, na mocy której powoła-

no do życia Organizację Narodów Zjednoczonych. Miała ona 

stanąć na straży pokoju na świecie oraz przestrzegania praw 

człowieka, które jej zdaniem winny być bezwzględnie szano-

wane. W ramach jej struktur została utworzona Komisja Praw 

Człowieka, która 10 grudnia 1948 roku przyjęła Powszechną 

Deklarację Praw Człowieka, w której zostały zdefiniowane 

prawa i podstawowe wolności człowieka.  
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2. Prawa dziecka  
 

 Historia praw dziecka sięga przełomu XVIII i XIX wie-

ku. Dopiero w epoce pary i elektryczności ludzie zdali sobie 

sprawę, że dzieci potrzebują specjalnej ochrony i opieki ze 

strony osób dorosłych. Wcześniej pozycja dziecka była margi-

nalizowana. Uważano, że dziecko dla dobrego rozwoju potrze-

buje dyscypliny i sztywnych reguł i zasad, które nauczą go po-

słuszeństwa i wytrwałości.  

 Osobą, której tragiczna historia zapoczątkowała w XIX 

w. działalność międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony praw 

dzieci, była 8 – letnia dziewczynka, Mary Ellen Wilson z Bal-

timore, która była regularnie bita przez swoją matkę. Uzyskała 

ona pomoc od osób należących do lokalnego oddziału stowa-

rzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt. Pod 

wpływem tamtego wydarzenia w USA zaczęły powstawać lo-

kalne stowarzyszenia, których celem była ochrona dzieci przed 

przemocą. Zaczęto traktować je jako pełnowartościowych ludzi, 

którzy jako osoby jeszcze niedorosłe potrzebują szczególnego 

traktowania, opieki i warunków życia, które mogą zapewnić im 

możliwość prawidłowego rozwoju.  

 W II połowie XIX wieku w Europie zaczęły również 

powstawać organizacje, do zadań których należała ochrona 

dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych. To także okres 

zakładania placówek opiekuńczych i wychowawczych dla nie-

letnich. 

 Bez wątpienia największy rozwój praw dziecka przypadł 

jednak na wiek XX, w którym organizacje międzynarodowe 

zaczęły wydawać akty prawne, określające pozycję dziecka 



18 

oraz przysługujące mu prawa. W dalszej części zostaną one 

omówione.  

 

2.1.  Deklaracja Genewska (1924) 

 

 Pierwszym dokumentem poświęconym w całości pra-

wom dziecka była tzw. Deklaracja Genewska, która została 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligii Narodów w 1924 

roku. W jej wstępie możemy przeczytać: (...) mężczyźni i kobie-

ty wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać 

dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą 

na nich, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, następu-

jące obowiązki.... Widzimy więc wyraźnie, że pozycja dziecka 

uległa polepszeniu. Odtąd wszyscy dorośli mieli dokładać sta-

rań, aby dzieci otrzymywały wszystko to, co dla nich najlepsze. 

 Deklaracja składała się z 5 punktów, w których zapisa-

no, że: 

1. Dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju 

fizycznego i duchowego. 

2. Dziecko głodne powinno być nakarmione, dziecko chore 

powinno być pielęgnowane, dziecko wykolejone wróco-

ne na właściwą drogę, sierota i dziecko opuszczone – 

wzięte w opiekę i wspomaganie. 

3. Dziecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w cza-

sie klęski. 

4. Dziecko powinno być przygotowane do zarobkowania 

na życie i zabezpieczone przed wszelkim wyzyskiem. 

5. Dziecko winno być wychowane w wierze, że jego najlep-

sze cechy powinny być oddane na usługi współbraci.  
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2.2.  Deklaracja Praw Dziecka (1959) 

 

 Deklaracja Genewska zapoczątkowała zainteresowanie 

dziećmi w aspekcie przysługujących im praw. Państwa współ-

pracujące ze sobą na arenie międzynarodowej coraz częściej 

zaczęły zastanawiać się nad kwestią rozszerzenia regulacji 

prawnych chroniących dzieci na całym świecie. Postanowienia 

Deklaracji były dosyć ogólne, dlatego w 1959 roku Zgroma-

dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dokonało rewizji 

wcześniejszych zapisów i ich uszczegółowienia. Została wyda-

na Deklaracja Praw Dziecka, w której zapisano, że: (...) dziecko 

z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szcze-

gólnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej, 

zarówno przed urodzeniem jak i po urodzeniu. W dokumencie 

pojawia się również cel jego wystawienia: aby zapewnić mu 

[dziecku] szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego 

interesie jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód... . 

W Deklaracji zostało ujętych 10 zasad, wedle których powinni 

postępować państwo i osoby dorosłe: 

1. Dziecko korzysta ze wszystkich praw bez względu na 

rasę, kolor skóry, płeć, język itd. 

2. Ustawodawstwo ma zapewniać dzieciom możliwości 

wszechstronnego rozwoju. 

3. Dziecko po urodzeniu otrzymuje nazwisko i obywatel-

stwo. 

4. Dziecku przysługują ubezpieczenia społeczne. 

5. Dziecko upośledzone należy otoczyć specjalną opieką.  

6. Dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości 

i zrozumienia. Zadaniem państwa jest ochrona rodzin 

i udzielanie im pomocy i wsparcia.  

7. Dziecko ma prawo nauki, zabawy i rozrywek. 
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8. Dziecko ma pierwszeństwo do ochrony i pomocy. 

9. Dziecko powinno być chronione przed wyzyskiem. 

10. Dziecko powinno być wychowywane w duchu tolerancji 

i chronione przed praktykami dyskryminacji.  

  

2.3.  Konwencja o Prawach Dziecka (1989) 

 

 Najważniejszym jednak z dotychczas omawianych do-

kumentów jest uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgro-

madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o Pra-

wach Dziecka
3
. Pomysłodawcą i inicjatorem stworzenia Kon-

wencji była Polska, która już w 1978 roku złożyła propozycję 

projektu. Obecnie obowiązuje ona niemal we wszystkich pań-

stwach na świecie. Polska wprowadziła ją do swojego systemu 

prawnego w 1991 roku.  

 Konwencja jest potocznie nazywana „światową konsty-

tucją praw dziecka”. Jest ona w pewnym sensie dokumentem 

rewolucyjnym, bo po raz pierwszy zostały w niej uwzględnione 

prawa i wolności osobiste dziecka. Konwencja wprowadziła też 

mechanizm kontroli respektowania praw dziecka przez po-

szczególne państwa. Są one zobowiązane do składania raportów 

z wykonywania Konwencji, rozpatrywanych następnie przez 

specjalnie powołany w tym celu Komitet Praw Dziecka z sie-

dzibą w Genewie. 

 W preambule zostało zawarte przesłanie jej twórców, że 

wszystkie dzieci na świecie powinny być wychowywane: (...) 

w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zro-

zumienia oraz w duchu ideałów takich jak: pokój, godność, 

                                                
3 W 2000 roku jej zapisy zostały rozszerzone o dwa dodatkowe protokoły: 

„w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii” 
oraz „w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych”.  
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tolerancja, wolność, równość i solidarność. Część zasadnicza 

Konwencji rozpoczyna się zaś od zdefiniowania pojęcia „dziec-

ko”: W rozumieniu niniejszej konwencji „dziecko” oznacza 

każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat.  

 Jako, że Konwencja o Prawach Dziecka stanowi naj-

ważniejszy dokument na arenie międzynarodowej w kwestii 

praw dziecka pozwolimy sobie wymienić zawarte w niej prawa 

dzieci. Ogólnie można je przyporządkować do czterech katego-

rii praw: prawa cywilne, prawa socjalne, prawa kulturalne, pra-

wa polityczne. Są nimi:  

 niezbywalne prawo do życia, 

 prawo do zachowania tożsamości, 

 prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów, 

 prawo do swobodnej wypowiedzi, 

 prawo do swobody myśli, sumienia, wyznania, 

 prawo do życia prywatnego, 

 prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzi-

cami, 

 prawo do swobodnego zrzeszania się, 

 prawo dostępu do informacji, 

 prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej tro-

ski, 

 prawo do najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień 

w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowot-

nej, 

 prawo do korzystania z systemu zabezpieczenia spo-

łecznego, 

 prawo do bezpłatnej nauki, 

 prawo do posiadania i korzystania z własnej kultury, do 

wyznawania i praktykowania swojej religii lub do uży-
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wania własnego języka – dla dzieci stanowiących mniej-

szość narodową w danym państwie, 

 prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia 

w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrę-

powanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i arty-

stycznym, 

 prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym.  

 Jasno przedstawiono także, co powinno podlegać szcze-

gólnej ochronie: 

 ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej, krzywdą, zaniedbaniem, złym trakto-

waniem lub wyzyskiem, 

 ochrona przed nielegalnym używaniem środków narko-

tycznych i substancji psychotropowych, 

 ochrona przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego 

i nadużyciami seksualnymi, 

 ochrona przed uprowadzeniem, sprzedażą bądź handlem 

dziećmi, 

 ochrona przed udziałem w działaniach zbrojnych.  

 W konwencji znalazły się także zapisy traktujące o roli 

nauki i edukacji w życiu dzieci. Zadaniem państw stało się: 

 uczynienie nauczania początkowego obowiązkowym 

i bezpłatnym, 

 popieranie rozwoju różnych form szkolnictwa średniego 

(zarówno ogólnokształcącego jak i zawodowego), 

 uczynienie szkolnictwa wyższego dostępnym dla 

wszystkich na zasadzie zdolności, 

 wprowadzenie poradnictwa zawodowego, 

 zmniejszenie wskaźnika porzucania nauki, 
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 ułatwienie dostępu do wiedzy naukowo – technicznej 

oraz nowoczesnych metod nauczania, 

 kontrolowanie dyscypliny szkolnej, aby była ona stoso-

wana w sposób godny z ludzką godnością dziecka. 

 Niemniej istotne są również kierunki nauki wskazane 

przez Konwencję: 

 rozwijanie osobowości, talentów oraz zdolności umy-

słowych i fizycznych dziecka, 

 rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka 

i podstawowych swobód, 

 rozwijanie w dziecku szacunku do jego rodziców, jego 

tożsamości kulturowej, języka i wartości, dla wartości 

narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, z którego 

dziecko pochodzi, jak i dla innych kultur, 

 przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wol-

nym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, to-

lerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszyst-

kimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i reli-

gijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia,  

 rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska natu-

ralnego. 

 Należy także zauważyć, doniosłość znaczenia praw 

dziecka w kontekście odpowiedzialności karnej. W Konwencji 

zapisano, że: 

 żadne dziecko nie podlega torturom, bądź okrutnemu, 

nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub kara-

niu, 

 ani kara śmierci ani kara dożywotniego pozbawienia 

wolności nie może być orzeczona wobec osoby poniżej 

18 lat, 
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 dziecko nie może zostać pozbawione wolności w sposób 

bezprawny, 

 aresztowanie dziecka może być zastosowane jedynie, 

jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy czas, 

 każde dziecko pozbawione wolności musi być trakto-

wane humanitarnie i z poszanowaniem wrodzonej god-

ności ludzkiej, 

 każde dziecko pozbawione wolności ma prawo do uzy-

skania niezwłocznego dostępu do prawnej lub innej od-

powiedniej pomocy. 

 Jak widać prawa dziecka zawarte w Konwencji dotyczą 

relacji państwo – dziecko. Oznacza to, że państwo musi zapew-

nić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, 

a wszystkie instytucje państwowe i ich przedstawiciele są zo-

bowiązani do ich przestrzegania. 

 

2.4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997)  

 

 Konstytucja RP również posiada zapisy traktujące 

o prawach dziecka. Znajdziemy je w rozdziale II w artykule 72: 

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. 

Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzy-

skiem i demoralizacją. 

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do 

opieki i pomocy władz publicznych.  

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicz-

nej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiąza-

ne do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania 

zdania dziecka. 
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4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania 

Rzecznika Praw Dziecka.  

 W Polsce w pełni respektuje się obowiązujące na świe-

cie ustanowione prawa dziecka. Zapisy w konstytucji jedno-

znacznie potwierdzają postanowienia Konwencji o Prawach 

Dziecka z 1989 roku.  
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3.  Rzecznik Praw Dziecka w Polsce  
 

 

 Po ratyfikowaniu przez Polskę w 1991 roku Konwencji 

o Prawach Dziecka, ze strony organizacji pozarządowych dzia-

łających na rzecz dzieci pojawiły się postulaty utworzenia in-

stytucji Rzecznika Praw Dziecka. Głos ten został wysłuchany, 

czego dowodem stał się cytowany już wcześniej zapis z Kon-

stytucji RP z 1997 roku.  

 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka została przyjęta 

przez Sejm RP 6 stycznia 2000 roku. Wedle niej: 2. Rzecznik 

Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Kon-

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziec-

ka i innych przepisach prawa z poszanowaniem odpowiedzial-

ności, praw i obowiązków rodziców. 3. Rzecznik przy wykony-

waniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz berze 

pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest ro-

dzina. Kadencja Rzecznika Praw Dziecka w Polsce trwa 5 lat.  

 Najważniejszym zadaniem Rzecznika jest ochrona praw 

dzieci: 

 prawa do życia i ochrony zdrowia, 

 prawa do wychowania w rodzinie, 

 prawa do godziwych warunków socjalnych, 

 prawa do nauki. 

 Rzecznik podejmując swoje działania ma na celu za-

pewnienie dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zgodnie 

z ustawą powinien on w sposób szczególny chronić przed 
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przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zanie-

dbaniem oraz innym złym traktowaniem. Do niego należy także 

upowszechnianie praw dziecka oraz metod ich ochrony.  

 Rzecznik podejmuje działania z własnej inicjatywy albo 

na wniosek obywateli lub organizacji, które informują, że do-

szło do naruszenia praw lub dobra dziecka. W trakcie trwania 

swojej kadencji stale współpracuje ze stowarzyszeniami, ru-

chami obywatelskimi oraz zrzeszeniami i fundacjami działają-

cymi na rzecz ochrony praw dziecka.  

 Mocą ustawy Rzecznik otrzymał szereg kompetencji, 

jednak do najistotniejszych można zaliczyć: 

 badanie, nawet bez uprzedzenia każdej sprawy na miej-

scu, 

 zażądanie od organów władzy publicznej, organizacji 

lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielania infor-

macji, 

 branie udziału w toczącym się już postępowaniu 

w sprawach nieletnich 

 zlecenie przeprowadzenia badań oraz sporządzanie eks-

pertyz i opinii 

 Obecnie (05.2014 r.) Rzecznikiem Praw Dziecka w Pol-

sce jest Marek Michalak, który sprawuje ten urząd od 2008 

roku – II kadencje.  

 Od 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka na mocy rozporzą-

dzenia Prezydenta RP nadaje Odznakę Honorową za Zasługi 

dla Ochrony Praw Dziecka.  
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Obraz 2. Odznaka Honorowa za Zasługi  

dla Ochrony Praw Dziecka 

 
Źródło: http://www.brpd.gov.pl 

Na Odznace znajduje się portret Janusza Korczaka z na-

pisem w języku łacińskim INFANTIS DIGNITATIS DEFEN-

SORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI) 

 O tym, iż urząd Rzecznika Praw Dziecka jest bardzo 

potrzebny świadczą poniżej zaprezentowane dane statystyczne:  
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Wykres 1. Przystąpienia do spraw sądowych i administra-

cyjnych w latach 2009 – 2013  

 
Źródło: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz 

uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Warszawa 2014. 

 

Wykres 2. Wykaz spraw podjętych w latach 2008 – 2013  

 
Źródło: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz 

uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Warszawa 2014. 
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Wykres 3. Wykaz spraw podjętych w latach 2008 – 2013 

z podziałem na kategorie 

 

Źródło: Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 oraz 

uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, Warszawa 2014. 
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4. Ochrona praw dziecka  
 

 Jak pokazują dane statystyczne niestety nadal są łamane 

prawa dziecka. Dzieje się tak, ponieważ osoby silniejsze – do-

rośli, bardzo często czują się wciąż bezkarni w swoich działa-

niach wobec słabszych – dzieci. Najczęstszymi formami łama-

nia praw dzieci są przemoc, wyzysk oraz zaniedbywanie dzieci, 

czyli niezaspokajanie ich podstawowych potrzeb, co prowadzi 

do zaburzeń ich rozwoju.  

 Na szczęście poza organizacjami międzynarodowymi, 

czy organami kontroli państwa takimi jak Rzecznik Praw Oby-

watelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka, w Polsce i na świecie 

przybywa organizacji pozarządowych (tzw. NGO), które bardzo 

mocno angażują się w ochronę praw dzieci w Polsce i na świe-

cie. Tworzone są zarówno duże organizacje jak i mniejsze 

o zasięgu lokalnym
4
. Nieustannie prowadzą one szereg akcji 

i kampanii propagujących przestrzeganie praw dziecka.  

  

                                                
4 Taką lokalną organizacją zajmującą się ochroną praw dziecka w Rudzie 

Śląskiej jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przysta-
nek”.  
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Obraz 3. Kampania Rzecznika Praw Dziecka 

 

Źródło: http://www.brpd.gov.pl 

 

Obraz 4. Akacja „Kocham nie biję” (KCK) 

 

Źródło: http://kochamniebije.pl 
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Obraz 5. Kampania TVP „Ostrożnie! Małe jest kruche” 

 

Źródło: http://www.pcpr.info/ostroznie_male_jest_kruche 

 

 Najważniejsze organizacje broniące praw dzieci: 

 UNICEF, 

 Komitet Ochrony Praw Dziecka, 

 Krajowe Partnerstwo na Rzecz Ochrony Dzieci przez 

Przemocą (nieformalna koalicja organizacji i instytucji), 

 Fundacja Dzieci Niczyje, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
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Gdzie szukać pomocy? 
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5. Prawa dziecka a prawa ucznia 
 

 Prawa ucznia to pojęcie umowne. Uczniom przysługują 

przecież takie same prawa jak wszystkim ludziom. Są one zapi-

sane w aktach prawnych międzynarodowych, państwowych 

i szkolnych. Ponieważ uczniowie w Polsce to w przeważającej 

liczbie osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, podstawo-

wym aktem międzynarodowym dotyczącym ich praw jest Kon-

wencja o Prawach Dziecka.   

 Podstawowym aktem prawnym normującym prawa 

i obowiązki ucznia jest Ustawa o systemie oświaty z 7 września 

1991 roku. Bardziej szczegółowe kwestie te omawiają rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej (np. w sprawie warun-

ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko-

łach publicznych; w sprawie bezpieczeństwa u higieny w pu-

blicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegaw-

czej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem). Ak-

tem prawnym niższego rzędu odnoszącym się do praw ucznia 

jest statut konkretnej szkoły, w którym znajduje się katalog 

praw i obowiązków ucznia. 

 Najważniejszym prawem ucznia jest prawo do nauki – 

artykuł 70 Konstytucji RP głosi: Każdy ma prawo do nauki. 

Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. Konstytucja wpro-

wadza jednak także pojęcia obowiązku: 

 obowiązek szkolny – uczęszczanie do szkoły podsta-

wowej i gimnazjalnej. Trwa do ukończenia gimnazjum, 

jednak nie dłużej niż do 18. roku życia. 
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 obowiązek nauki – uczęszczanie do szkoły ponadgim-

nazjalnej. Obowiązuje do 18. roku życia.  

 Tak jak już wspomniano katalog praw ucznia zostaje 

zapisany w statucie szkolnym. Dla przykładu zostaną poniżej 

zaprezentowane prawa ucznia zapisane w Statucie Szkoły Pod-

stawowej Nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie 

Śląskiej: 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod na-

uczania, 

b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen 

z przedmiotów i z zachowania, 

c) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami hi-

gieny pracy umysłowej, 

d) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole za-

pewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelki-

mi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 

e) poszanowania swej godności, 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naru-

szają one dobra osobistego osób trzecich, 

h) korzystania z pomocy doraźnej, 

i) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dy-

daktyczno-wychowawczym, 

j) nietykalności osobistej, 

k) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń 

zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących 

regulaminów, 

l) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach 

i zawodach.  
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 Na straży respektowania i przestrzegania praw ucznia 

w szkole stoją nie tylko Dyrektor i Rada Pedagogiczna, ale tak-

że Samorząd Uczniowski, który powinien mieć możliwość po-

wołania rzecznika praw ucznia, który będzie reprezentował 

uczniów, gdy ich indywidualne prawa lub prawa samorządu 

uczniowskiego zostaną naruszone – rzecznikiem może być 

uczeń, nauczyciel lub obie te osoby.  

 Uczeń wraz z rodzicami mogą dochodzić praw poprzez 

wszczęcie procedury administracyjnej, której schemat zapre-

zentowano poniżej: 

1) skarga do Dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2)  

3)  

 

 

 

 

 

WNIOSKODAWCA 

rodzice/prawny opiekun 

Skarga 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

Decyzja 

(do 14 dni) 
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2) odwołanie od decyzji Dyrektora szkoły do Kuratora 

Oświaty 

 

 

  

WNIOSKODAWCA 

rodzice/prawny opiekun 

WNIOSKODAWCA 

rodzice/prawny opiekun 

Odwołanie od 

decyzji dyrektora 

(do 14 dni) 

 

KURATOR OŚWIATY 

Decyzja  

ostateczna 

(do 14 dni) 
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6. Zakończenie  

 

 Zamiast tradycyjnego zakończenia chciałbym zamieścić 

słynną Prośbę dziecka, która niech będzie źródłem do refleksji 

dla nas, osób dorosłych.  

 

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć 

tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił 

z mojej strony. 

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – po-

czucia bezpieczeństwa.  

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz 

mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle moż-

liwe. 

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To spra-

wia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.  

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest 

to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się 

tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze 

jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grze-

chem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawi-

dzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżą-

ca przewaga. 
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9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwo-

ści. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją 

uwagę. 

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą 

bronić i robię się głuchy. 

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźli-

wie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wycho-

dzi. 

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wy-

razić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt 

łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tra-

cę całą moją wiarę w ciebie. 

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się 

wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, po-

szukam ich gdzie indziej. 

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu 

są. 

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój 

temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyob-

rażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za 

uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej na-

wet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju ekspe-

rymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przy-

mknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak 

trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co 

możesz, żeby nam się to udało. 

20. Nie bój się miłości. Nigdy.  
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7. Aneks. Wersja dla dzieci 

 

Marcin Brykczyński: 

„O prawach dziecka” 

 

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, którym należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla nas mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać: 
 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu wiersze poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie 

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie. 
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 P r a w o  – to zbiór nakazów i zakazów określających, 

jak należy postępować, a czego robić nie wolno. 

 K o n w e n c j a  o  P r a w a c h  D z i e c k a  – 

międzynarodowa umowa, która opisuje prawa przysługujące 

dzieciom. Jeśli jakieś państwo ją podpisze musi przestrzegać 

zawartych w niej praw, które są takie same dla wszystkich dzie-

ci, bez względu na język, kolor skóry, religię czy pochodzenie. 

Konwencja powstała po to, żeby w każdym państwie na świecie 

dzieci zostały otoczone specjalną opieką i troską. 
 

Obraz 6. Przykładowy „Kodeks Praw Dziecka” 

 

Źródło: www.spkarpicko.pl 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XKqPTXaxAE6kGM&tbnid=H8sRPrzK4UlSdM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.spkarpicko.pl%2Fkodeks_praw_dziecka_4.html&ei=u-95U_f-DobLPfPQgKgJ&bvm=bv.66917471,d.ZGU&psig=AFQjCNHsPhuMv2NjgVFO1H2DSRAHt0MvFQ&ust=1400586542714915
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Obraz 7. Wybrane prawa dziecka w formie graficznej 

 

Źródło: www.smerfiki.eu 
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 R z e c z n i k  P r a w  D z i e c k a  – osoba, do której 

możesz się zgłosić, gdyś ktoś łamie twoje prawa. Zadaniem 

Rzecznika jest obrona twoich praw oraz interweniowanie 

w przypadku ich naruszenia. 

 

 Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie 

wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer 

D z i e c i ę c e g o  T e l e f o n u  Z a u f a n i a  

R z e c z n i k a   P r a w   D z i e c k a :  

 

800 12 12 12 
 

Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie. Od 

poniedziałku do piątku, od godziny 8.15 do 20.00, dyżurują 

specjaliści, czekający właśnie na twój telefon, jeśli: 

 przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie, 

 nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie, 

 masz problemy w relacjach z równieśnikami, 

 masz trudności w nauce i problemy z nauczycielami, 

 ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc. 

Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych, możesz 

przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, 

a następnego dnia specjalista oddzwoni do ciebie. 

 

C o  z r o b i ć ,  g d y  t w o j e  p r a w a  z o s t a ł y  

n a r u s z o n e  w  s z k o l e ?  

 

1. Najpierw porozmawiaj z nauczycielem – być może w tej 

rozmowie przyda się pomoc wychowawcy. 

2. Poproś o wsparcie swoich rodziców. 
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3. Zwróć się z tą sprawą do dyrektora, który podejmuje 

najważniejsze decyzje w szkole. 

4. Pamiętaj o istnieniu samorządu uczniowskiego – on 

także może stać się twoim sojusznikiem. 

5. Gdy próby rozwiązania problemu w szkole się nie 

powiodą – szukaj pomocy w Kuratorium Oświaty. 

6. W ostateczności można odwołać się do innych 

sposóbów nacisku np. za pośrednictwem lokalnych 

stowarzyszeń, prasy lub radia. 

 

 

P A M I Ę T A J !  

J E S T E Ś  D Z I E C K I E M  –   

M A S Z  S W O J E  P R A W A !  
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