
PRAWA DZIECKA 



„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat” 
Janusz Korczak 





















 

Po raz pierwszy prawa dzieci zapisano  

w Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, ale pierwszy pełny zbiór 

praw został zapisany  

w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez  

Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. 

192 kraje zobowiązały się do respektowania i realizowania jej 

zapisów. 

 



 Konwencja, jest to zbiór przepisów, które mówią, jakie 

dzieci mają prawa i jak należy ich przestrzegać.  

Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 

roku. Oznacza to, że zobowiązuje się do szanowania i 

przestrzegania praw wszystkich dzieci.  



 W 2000 roku uchwalono w Polsce ustawę o Rzeczniku Praw 

Dziecka, który stoi na straży praw dziecka, a w szczególności 

prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w 

rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do 

nauki. 



Rzecznik  
wykonując swoje 

uprawnienia, kieruje się 
zasadami zawartymi w 

Konstytucji RP, 
Konwencji o Prawach 
Dziecka i ustawie o 

Rzeczniku Praw 
Dziecka. 

Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń 
zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji, kiedy 
dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. 



UNICEF 
Jest największą na świecie organizacją humanitarną, której 

działalność w całości dedykowana jest dzieciom. W swoich 

działaniach UNICEF zawsze kieruje się Konwencją o Prawach 

Dziecka. 

 

Zajmuje się opieką lekarską ora zapewnieniem elementarnego 

wykształcenia dzieciom zwłaszcza w krajach rozwijających się. 

 



Obowiązki dzieci 
Oprócz praw, dzieci moją również swoje obowiązki. 

Są to między innymi: 
 
 obowiązek dbania i poszanowania cudzej własności, 
 obowiązek utrzymania porządku w swoim najbliższym 

otoczeniu, 
 obowiązek dbania o higienę, 
 obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia 
 pomoc rodzicom w czynnościach domowych 



„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie 

pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w 

trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od 

lęku i niepokoju.” 

Jan Paweł II 

 

 

 



Źródła informacji, piosenek i obrazów: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

  https://www.tapeciarnia.pl/filmy_animowane 

  https://pixabay.com/pl/vectors/search/dzieci/ 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych_na_rzecz_Dzieci 

  https://www.canva.com/design/DAEfZzH-zEM/HvhwFH3KpWuF_TfH8UqA-w/edit 

  https://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin_brykczynski_o.html 

 https://brpd.gov.pl/czym-zajmuje-sie-rzecznik-praw-dziecka/ 

 https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/onz-organizacja-narodow-zjednoczonych/unicef-
fundusz-narodow-zjednoczonych-na-rzecz-dzieci/ 
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