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Co to są prawa dziecka?
◦ Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. 

„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały…”. Przecież każdy dorosły kiedyś 
również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest 
właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. 

◦ Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą 
wszystkich praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością 
kogokolwiek, posiada wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i 
świadomie ponosić za nie odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie 
dojrzewania). Równość oznacza, że każde dziecko ma takie same prawa i ma być 
tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.



Kto to jest dziecko?
◦ Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako  „każdą istotę 

ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym 
się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.

◦ W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka 
„dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności 
(Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2).

◦ Najważniejszymi opiekunami są rodzice. Jednak wtedy, gdy ich zabraknie lub nie 
wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich lub nie dają sobie samodzielnie 
rady z opieką nad dzieckiem, to państwo w myśl zasady pomocniczości musi im 
pomóc lub przejąć ich obowiązki.



Prawa dziecka
◦ osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do 

tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do 
wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;

◦ polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i 
uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do 
wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

◦ socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich 
warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych 
warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, 
prawo do odpoczynku;

◦ ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności 
materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona 
prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego 
zarobku.



Janusz Korczak prekursor 
działań na rzecz praw dzieci 
◦ Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz i działacz 

społeczny. Głosił i realizował w praktyce ideę respektowania praw i interesów 
dzieci.

◦ Dowodził ,że dziecko jest osobą, jest człowiekiem. Ma swoją godność, swoje prawa, 
swoje obywatelskie miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej i społeczeństwie.

◦ W eseju „Jak kochać dziecko” wymieniał prawa dzieci. Dziecko ma prawo do 
wolności, do szacunku, godności, do swojego dziecięcego świata, do własnych 
trudów, poszukiwań, pomyłek, do sukcesów, porażek, do życia i śmierci. Prawa te u 
Janusza Korczaka mają postać normy wychowawczej, nakazu społecznego. 
Powstają one w szczególnej sytuacji wychowawczej między dzieckiem a dorosłym.

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



Korczak o dzieciach



Bibliografia
https://brpd.gov.pl/prawa-
dziecka/
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