
Lekcja 

Temat: Ochrona praw człowieka. 

1. Przyczyny łamania praw człowieka: 

a. Ekonomiczne  - zła sytuacja ekonomiczna, ubóstwo niektórych paostw 

b. Kulturowe – różnice kulturowe (religijne, obyczajowe, tradycje) w różnych częściach świata powodują 

inny sposób postrzegania praw człowieka i inne podejście do ich respektowania. 

c. Prawne – odmowa podpisywania międzynarodowych konwencji praw człowieka przez niektóre paostwa 

uzasadniana np. zbyt ingerencją w wewnętrzne regulacje prawne danego paostwa. 

d. Polityczne – rządy paostw totalitarnych często poświęcają prawa swoich obywateli do realizacji własnych 

celów 

2. Polskie instytucje stojące na straży przestrzegania praw człowieka i obywatela w naszym kraju. 

a. Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Powoływany przez sejm za zgodą senatu na pięcioletnią kadencję z możliwością wyboru na 

następne 5 lat 

 Broni praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP 

 Podejmuje działania na wniosek obywatela lub z własnej inicjatywy 

 W sytuacji stwierdzenia naruszenia praw, rzecznik nakłania organ władzy paostwowej do zmiany 

decyzji w danej sprawie 

 Zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania ustawy łamiącej prawa pod kątem jej 

zgodności  z Konstytucją RP  

b. Rzecznik Praw Dziecka 

 Powoływany przez sejm za zgodą senatu na pięcioletnią kadencję z możliwością wyboru na 

następne 5 lat 

 Stoi na straży praw dzieci (m.in. do życia, ochrony zdrowia, nauki, wolności od przemocy, 

wyzysku  okrucieostwa) 

 Interweniuje z własnej inicjatywy lub na wniosek stwierdzający podejrzenie o naruszeniu praw 

dziecka 

 Zwraca się do organów władzy publicznej lub organizacji pozarządowych z prośbą o podjęcie 

działao w sytuacji łamania praw dziecka lub złożenie wyjaśnieo 

 Każdy może zgłosid naruszenie praw dziecka w dowolnej formie (ustna lub pisemna) 

3. Ważniejsze organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka 

a. Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 

 Ogólnoświatowy ruch humanitarny, działający m.in.  na rzecz zapobiegania cierpieniu ludzkiemu, 

ochrony życia, zdrowia i godności człowieka 

b. Amnesty International  

 Ogólnoświatowy ruch chroniący prawa człowieka (wykrywanie i dokumentowanie naruszeo 

praw oraz kampanie na rzecz powstrzymania tych działao) 

c. Human Rights Watch 

 Ochrona wolności słowa, przekonao, walka z cenzurą, zapobieganie torturom 

d. Helsioska Fundacja Praw Człowieka 

 Sprawdza zgodnośd prawa polskiego i decyzji organów paostwa pod kątem zgodności z prawami 

człowieka  


