
Lekcja 

Temat: Prawa człowieka. 

1. Prawa człowieka – uprawnienia przysługujące od urodzenia do śmierci, z racji których człowiek może 

domagad się określonych działao na rzecz ich respektowania. 

2. Funkcje praw człowieka 

 Ochrona jednostki przed działaniami paostwa naruszającymi jej wolnośd 

 Zobowiązują paostwo do zorganizowania warunków, umożliwiających ochronę praw człowieka 

 Zobowiązują paostwo do działao zabezpieczających prawa człowieka przed naruszaniem ich przez 

innych ludzi 

3. Cechy praw człowieka: 

 Powszechne 

 Przyrodzone 

 Niezbywalne 

 Nienaruszalne 

4. Historia praw człowieka: 

a. Filozofia grecka, rzymska i nauka chrześcijaoska – pierwsze odniesienia dotyczące praw człowieka 

b. Filozofia oświecenia i oparte na niej: 

 Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776 r.) 

 Deklaracja praw człowieka i obywatela (Francja, 1789 r.) 

c. Powszechna deklaracja praw człowieka (ONZ, 10 XII 1948 r.) 

5. Powszechna deklaracja praw człowieka 

a. Okoliczności powstania 

 Tragiczne wydarzenia II wojny światowej 

b. Ważniejsze zapisy: 

 Prawo do życia, wolności i bezpieczeostwa 

 Równośd względem prawa 

 Bezstronnośd postępowania sądowego 

 Ochrona życia prywatnego 

 Bezpłatna oświata na poziomie podstawowym 

 Prawo do pracy i godziwego wynagrodzenia 

 Wolnośd słowa, zgromadzeo i stowarzyszeo 

 Prawo do własności 

c. Znaczenie: 

 Wpływa na kształtowanie prawodawstwa w poszczególnych krajach 

 Początek tworzenia międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, złożonego z umów 

zobowiązujących paostwa do ochrony poszczególnych praw 

6. Konwencja praw dziecka 

a. Inicjatywa Polski (1989 r.) 

b. Prawa osobiste: 

 Do życia i rozwoju 

 Do wychowania w rodzinie 

 Do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku i wszelkiego okrucieostwa 

c. Prawa socjalne: 

 Do ochrony zdrowia 

 Do wypoczynku i czasu wolnego 

d. Prawa kulturalne 

 Do nauki 



 Do korzystania z dóbr kultury 

7. Przykłady łamania praw dziecka 

 Przemoc, wyzysk, niezaspokajanie podstawowych potrzeb 

 Pozbawianie dostępu do edukacji 

 Przymusowa praca  

8. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci /UNICEF/ 

a. Powołany w 1945 r. przez ONZ do działao poprawiających standard życia dzieci i młodzieży  

b. Przykładowe działania: 

 Pomoc w obszarach dotkniętych klęskami humanitarnymi (np. wojna) lub żywiołowymi 

 Organizacja szczepieo 

 Budowa szkół  

 Promowanie równouprawnienia dziewcząt i kobiet  


