
Lekcja 

Temat: Prawo i prawa człowieka – powtórzenie wiadomości 

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. Powszechna deklaracja praw człowieka. 

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 prywatnej 

4. Konwencja praw dziecka 

a. Prawa osobiste: 

 Do życia i rozwoju 

 Do wychowania w rodzinie 

 Do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, wyzysku i wszelkiego 

okrucieostwa 

b. Prawa socjalne: 

 Do ochrony zdrowia 

 Do wypoczynku i czasu wolnego 

c. Prawa kulturalne 

 Do nauki 

 Do korzystania z dóbr kultury 

5. Prawa pierwszej generacji 

a. Osobiste: 

 Do życia 

 Do wolności i bezpieczeostwa 

 Równośd wobec prawa 

 Do prywatności 

 Wolnośd myśli, słowa i wyznania 

 Praw własności 

b. Obywatelskie i polityczne: 

 Do obywatelstwa 

 Do zrzeszania się 



 Prawo wyborcze 

 Prawo do informacji 

6. Prawa drugiej generacji 

a. Ekonomiczne: 

 Do pracy i godziwego wynagrodzenia 

 Do nauki 

b. Socjalne: 

 Do ochrony życia 

 Do zabezpieczenia socjalnego 

 Do ochrony po utracie pracy 

 Do wypoczynku 

c. Kulturalne: 

 Wolnośd twórczości artystycznej 

 Do korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej 

7. Prawa trzeciej generacji 

 Do rozwoju, pokoju, demokracji 

 Do czystego środowiska 

 Dostępu do czystej wody i urządzeo sanitarnych 

8. 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 

 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) 

9. 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  

10. Nieletni: 

 W świetle przepisów prawa cywilnego, osoby które nie ukooczyły 18 lat 

 W świetle przepisów prawa karnego, osoby które nie ukooczyły 17 lat 

11. Odpowiedzialnośd prawna nieletnich 

a. Do 13 roku życia odpowiedzialnośd karną za czyn nieletniego ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni 

b. 13 – 17 lat – za czyn niezgodny z prawem odpowiada sprawca, któremu sąd nie udziela 

kary, lecz ustala środki wychowawcze lub poprawcze 

c. Po 17 roku życia – nieletni sprawca (wg kodeksu cywilnego) za popełnienie przestępstwa 

odpowiada jak osoba pełnoletnia 

d. Wyjątek 

 Za poważny czyn przestępczy (np. zabójstwo), nieletni po ukooczeniu 15 roku 

życia odpowiada jak osoba pełnoletnia 

12. Zagrożenia w Internecie 

a. Uzależnienie 

 Skutki: problemy z koncentracją, agresywne zachowanie, niepokój, stany 

lękowe, zachwianie relacji z rodziną i światem realnym 

b. Cyberprzemoc  

 Przejawy: nękanie, poniżanie, ośmieszanie danej osoby w Internecie 

 Cyberprzemoc podlega sankcjom prawnym i należy jej przypadki 

zgłaszad na policję  

c. Przestępstwa przez Internet 

 Podszywanie się pod kogoś innego w celu wyłudzenia informacji 

niezbędnych do popełnienia przestępstwa lub nakłonienia do czynu 

karalnego  

 Bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osoby nieświadomie 

nawiązującej kontakt z przestępcą przez Internet  

13. Główne zadania policji: 

 Ochrona życia, zdrowia i mienia 

 Kontrola ruchu drogowego 

 Zapobieganie przestępstwom 

 Zabezpieczenie imprez masowych i zgromadzeo publicznych 

14. Uprawnienia policji 

 Legitymowanie osób 

 Zatrzymywanie ludzi stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

mienia innych 



 Przeprowadzanie kontroli osobistych 

 Stosowanie przymusu bezpośredniego w określonych sytuacjach 

15. Inne służby mundurowe 

 Straż pożarna – klęski żywiołowe, kolizje i wypadki 

 Straż miejska – pilnowanie porządku, czuwanie nad ruchem drogowym 

 Straż graniczna – ochrona granic paostwowych, kontrolowanie legalności przejazdów 

cudzoziemców 

 Służba celno – skarbowa – pobór należności celnych 

 

 

 


