
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 27: Prawa dziecka – Konwencja o Prawach dziecka.  
 

 

 
 
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same 
prawa - prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja                      
o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. 
 

1. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od 
postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po 
Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz 
dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż 
przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. 

2. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one 
uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno 
traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. 

4. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno 
rodzice, opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują                    
z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają. 

5. Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje 
starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania 
wobec dzieci. 

6. Istota praw dziecka. Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu 
przysługują prawa człowieka. Prawa dziecka są więc naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw 
tych nikt nie może dziecko pozbawić. 

7. Relacja państwo-dziecko. Prawa dziecka dotyczą relacji Państwo dziecko. Oznacza to, że państwo 
musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw, a wszystkie instytucje 
państwowe i ich przedstawiciele: np. policjanci, sędziowie, lekarze, nauczyciele, urzędnicy… etc muszą 
przestrzegać praw dziecka bo tak stanowi prawo. Na przykład: 



a) jeżeli mówimy o prawie do prywatności oznacza ono między innymi, że pielęgniarka nie może 
przekazywać danych o zdrowiu dziecka osobom nieupoważnionym,  

b) informacje o problemach z nauką powinny być przekazywane bezpośrednio rodzicom czy 
opiekunom dziecka a nie podczas spotkania z innymi rodzicami, 

c) prawo do wyrażania własnych poglądów w sprawach, które dotyczą dziecka oznacza, że państwo 
powinno umożliwić dziecku swobodę wypowiedzi np. w postępowaniu przed sądem, gdy dochodzi 
do decyzji o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (zależy od wieku dziecka) ale również na 
poziomie podejmowania decyzji lokalnych np. gdzie powinien znajdować się plac zabaw, boisko etc. 

Źródło: unicef.pl 

Do przeczytania: 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 
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