
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 21: PRAWA CZŁOWIEKA.  
 
Zagadnienia:  
 

1. Pojęcie praw człowieka. 

2. Historia praw człowieka. 

3. Generacje praw człowieka. 

4. Najważniejsze dokumenty ochrony praw człowieka. 

5. Podstawowe prawa i wolności człowieka. 

6. Postanowienia wybranych dokumentów międzynarodowych.  

7. Przykłady łamania praw człowieka. 

 

 
 
1. Pojecie: 

 
 Definicja – to prawa należne każdemu człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, 

płeć, wiek, zawód itd. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem. Źródłem ich obowiązywania jest 
przyrodzona godność ludzka. Prawa te są: 

 przyrodzone: człowiek nabywa je przez urodzenie, a niektóre ma przed urodzeniem; 

 powszechne: przysługują każdemu człowiekowi; 

 niezbywalne: nie można się ich zrzec; 

 nienaruszalne: nie można człowieka pozbawić tych praw; 

 naturalne:  funkcjonują niezależnie od prawa stanowionego; 

 niepodzielne: są współzależne i stanowią niepodzielną całość. 
 godność człowieka – to poczucie własnej wartości i szacunku dla samego siebie, co wyraża się  

w pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy 
zasługi społeczne. 

 (art. 30 Konstytucji R.P.) – „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych” 

 
2. Prawa człowieka w ujęciu historycznym: 

 
 prawa te znane były już w starożytności (Arystoteles, Cycero). Rozwój idei chrześcijaństwa i przekazanie 

Dekalogu sprawiło, że życie ludzkie nabrało wartości chronionej prawem boskim, 
 idee chrześcijaństwa – dekalog, 
 1215 r. – Wielka Karta Swobód – wydana przez króla Jana bez ziemi. Władca gwarantował każdemu, że 

tylko na mocy wyroku sądowego lub prawa może nastąpić uwięzienie człowieka, pozbawienie mienia lub 
wygnanie, 

 1414 – 1418; Paweł Włodkowic wystąpił z krytyką zbrojnych sposobów chrystianizacji stosowanych 
przez zakon krzyżacki wobec pogan, 

 1430 – 1433; przywileje jedleńsko-krakowskie nadane przez Władysława Jagiełłę. Władca gwarantował 
szlachcie nietykalność osobistą i majątkową, 

 czasy oświecenia: John Lock, Monteskiusz, Jean Jacques Rousseau – własność prywatna jest 
przyrodzona człowiekowi, trójpodział władzy gwarancją wolności politycznej, wolność jest z człowiekiem 
nierozerwalnie związana, 

 1776 r. – Karta Praw Wirginii (wolność, równość i własność), 
 4 lipca 1776 r. – Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych (wszyscy ludzie równi sobie), 
 26 sierpnia 1789 r. – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (równość, wolność, własność, 

bezpieczeństwo), 
 2 maja 1791 r. – Konstytucja 3 maja (zrównanie wszystkich wobec prawa), 



 współczesny system ochrony praw człowieka kojarzony jest z podpisaniem 26 czerwca 1945 r. Karty 
Narodów Zjednoczonych – dokument ten traktował przestrzeganie praw człowieka, tak jak praw 
narodów, jako podstawę pokoju, stabilizacji i dobrobytu, 

 pierwszy kompletny katalog praw człowieka podpisano 10 grudnia 1948 roku – ONZ przyjęło 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Kodyfikacja tych praw nastąpiła dopiero w roku 1966. 

 
 

3. Generacje praw człowieka: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I generacja praw człowieka – to najważniejsze prawa człowieka: 

 prawo do życia 

 prawo do wolności 

 prawo do własności 
 II generacja praw człowieka – to prawa zabezpieczające fizyczny i duchowy rozwój człowieka: 

 prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne (prawo do pracy i wynagrodzenia, prawo do nauki, do 
korzystania z osiągnięć postępu naukowego, prawo do udziału w życiu kulturalnym, do ubezpieczenia 
społecznego, do opieki nad rodziną). 

 III generacja praw człowieka – to prawa przysługujące zbiorowościom społecznym: 

 prawo do pokoju 

 prawo do rozwoju 

 prawo do demokracji 

 prawo do czystego środowiska 
 
4. Najważniejsze dokumenty ochrony praw człowieka: 

 
 Karta Narodów Zjednoczonych (podpisana 26 czerwca 1945 r.): 

 dokument ten traktował przestrzeganie praw człowieka, tak jak przestrzeganie praw narodów, czyli 
podstawę pokoju, stabilizacji i dobrobytu. 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (uchwalona przez ONZ 10 grudnia 1948 r.): 

 to pierwszy kompletny katalog praw człowieka, 

 kodyfikacja tych praw została przyjęta dopiero w 1966 r. jako: 
 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Protokół fakultatywny 

umożliwiający zwracanie się ze skargami do Komitetu Praw Człowieka w Genewie 
 Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych. 

 Konwencja w sprawach wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej – 1965, 
 Konwencja przeciwko torturom oraz okrutnemu nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu – 1984, 
 Konwencja o prawach politycznych kobiet – 1952, 



 Konwencja o Prawach Dziecka – 1989.  
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw 

Człowieka – Rada Europy, 1950), 
 Karta Praw Podstawowych, Unia Europejska, 2000. 

 
5. Podstawowe prawa i wolności człowieka: 

 
Powyższe dokumenty stały się podstawą do zaprezentowania katalogu praw człowieka, których znaczna 
część jest także zawarta w Konstytucji RP z 1997 roku. 
 
Katalog podstawowych praw człowieka: 
 
1) Prawa osobiste: 

 prawo do życia (początek i koniec życia) 

 wolność od tortur (zakaz tortur) 

 wolność od niewoli, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej 

 prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego 

 prawo do sprawiedliwego procesu 

 prawo do prywatności 

 wolność myśli, sumienia, religii i przekonań 

 prawo do własności 

 zakaz dyskryminacji 
 

2) Prawa polityczne:  

 wolność pokojowych zgromadzeń 

 wolność stowarzyszania się 

 prawo do wybierania przedstawicieli i bycia wybieranym (czynne i bierne prawo wyborcze) 

 udział w referendum  

 prawo do informacji o działalności władzy 

 wolność wyrażania opinii 
 

3) Prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne: 

 prawo do pracy (wolność pracy) 

 prawo do urlopu 

 prawo do zabezpieczenia socjalnego na starość i w razie choroby 

 prawa rodziny prawo do godnego poziomu życia 

 prawo do zdrowia (dostępności do opieki zdrowotnej) 

 prawo do nauki 

 prawo do korzystania z dóbr kultury 
 

6. Postanowienia wybranych dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka: 
 
1) Powszechna deklaracja praw człowieka (1948): 

 to wyraz woli, który nie zobowiązuje państw do przestrzegania jej zapisów, 
 kodyfikacja tych praw nastąpiła w 1966 roku. 

 
2) Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966): 

 Polska ratyfikowała w 1977 r. 
 utworzono Komitet Praw Człowieka – prawo złożenia skargi, po wyczerpaniu krajowego porządku 

prawnego. 
 

3) Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Europejska Konwencja Praw 
Człowieka (1950): 

 ochrona własności, prawa do nauki, prawa do wolnych wyborów, zakaz pozbawiania wolności za długi, 
prawo do swobodnego poruszania się, zakaz wydalania obywateli, zakaz zbiorowego wydalania 



cudzoziemców, zakaz stosowania kary śmierci (1983), prawo do odszkodowania za bezprawne 
skazanie, zakaz ponownego sądzenia zrównanie małżonków w prawach o obowiązkach w sferze 
cywilno-prawnej. 
 

4) Karta praw podstawowych (2000): 
 zakaz praktyk eugenicznych mających na celu selekcjonowanie osób, wykorzystywanie ciała ludzkiego i 

jego części jako źródła zarobku oraz reprodukcyjnego klonowania ludzi, 
 prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz osób niepełnosprawnych do 

korzystania ze środków zapewniających im samodzielność i integrację społeczną i zawodową, 
 zapewnienie praw związanych z obywatelstwem europejskim, 
 kontrowersje: prawo do zawarcia związku małżeńskiego – karta nie zastrzega, że małżeństwo może być 

zawarte jedynie między kobietą i mężczyzną. 
 

5) Karta praw dziecka (1989): 
 to polska inicjatywa z lat 50. XX wieku, 
 zawiera również prawa dotyczące wyłącznie dzieci: 

 prawo do wiedzy o własnym pochodzeniu, 

 zakaz rekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia, 

 prawo do bezpłatnej nauki na poziomie podstawowym, 

 kontrowersje spowodowane polską ustawą wprowadzającą: prawo do swobodnego wyrażania 
własnych poglądów, swobody myśli, sumienia i wyznania, zrzeszania się oraz wolności 
pokojowych zgromadzeń oraz prawo do prywatności – dokonuje się z poszanowaniem władzy 
rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i 
poza rodziną.  

 
7. Przykłady łamania praw człowieka: 

 
Międzynarodowa organizacja pozarządowa Amnesty International publikuje raporty o przypadkach 
łamania praw człowieka na świecie. Celem jej działania jest między innymi zapobieganie naruszeniom praw 
człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie, np. pisanie listów do rządów krajów łamiących te 
prawa, publikowanie informacji o takich naruszeniach, pomoc finansową i prawną poszkodowanym 
osobom. Organizacja ta jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za „wkład w umacnianie 
podstaw wolności, sprawiedliwości i pokoju na całym świecie”. Obecnie AI wspiera ponad 7 mln osóbw 
ponad 150 krajach świata.  
 
Zakres zainteresowania: 

 stosowanie tortur, 

 kary śmierci, 

 dyskryminacji kobiet, 

 nietolerancji wobec mniejszości seksualnych, 

 łamania praw dziecka, 

 nieprzestrzegania praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych. 
 
Udokumentowane przypadki łamania praw człowieka na świecie (dane z 2010): 

 stosowanie tortur (111), 
 niesprawiedliwe procesy (55), 
 ograniczenia wolności słowa (96), 
 przypadki więzienia osób z powodu poglądów politycznych, przekonań religijnych, płci, koloru skóry, 

orientacji seksualnej (48), 
 bezprawne areszty i więzienie, zabójstwa przez służby specjalne, masowe przesiedlenia ludności i grup 

etnicznych, systemy tajnych więzień CIA w Europie i stosowane przypadki porwań oraz torturowania, 
 odmowa przyjmowania uchodźców przez niektóre państwa, 
 łamanie praw człowieka przez działające bandy w niektórych państwach lub służby specjalne, 
 wykonywanie przez państwa kary śmierci (w 2009 roku wykonano 714 wyroków, nie wszystkie państwa 

podają takie dane), niektóre kraje stosują karę śmierci przez ukamienowanie. 



Krajowe oddziały AI w roku 2012 
 


