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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. 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. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw 

dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. O 

tym, jak ważne są prawa dziecka, świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w 

tekście Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:

 Konstytucja RP;

 Konwencja o Prawach Dziecka (uchwalona przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989)

 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Dalekosiężnym celem Konwencji jest przyczynienie się do zbudowania dobrego 

świata, bez wojen i przemocy. W artykule 1. czytamy: ”dziecko” oznacza każdą istotę ludzką 

w wieku poniżej osiemnastu lat. U podłoża uregulowań przyjętych w Konwencji leży 

przekonanie, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju osobowości powinno 

wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.    

Z realizacją dziecięcych praw wiążą się obowiązki rodziców i opiekunów dzieci( przede 

wszystkim obowiązek wychowania i utrzymania) oraz obowiązki władz państwowych, które 

mają pomagać rodzicom i opiekunom.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na 

prawa:

 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.

Każde dziecko od momentu urodzenia ma prawo do imienia i nazwiska , a także do 

określenia obywatelstwa. Prawo do równości pozwala wszystkim dzieciom do równego 

traktowania bez względu na swój kolor skóry, pochodzenie albo wyznawaną religię. Wszyscy 

jesteśmy ludźmi równi w prawach i powinniśmy wzajemnie się szanować. Dla pełnego 

rozwoju swojej osobowości dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. Zawsze, kiedy tylko 

jest to możliwe, winno wzrastać pod opieką swoich rodziców i na ich odpowiedzialność, a w 

każdym przypadku w atmosferze miłości oraz poczuciu bezpieczeństwa moralnego i 

materialnego. Każde dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, konsultacji 

lekarskiej, a w razie potrzeby do opieki szpitalnej. Dzieci dotknięte kalectwem fizycznym lub 

mentalnym bądź upośledzone społecznie winno mieć zapewnioną opiekę medyczną, posiadać 

prawo do edukacji i być otoczone szczególną troską, jakiej wymaga dany przypadek. Należy 

chronić dziecko przed wszelkiego rodzaju zaniedbaniem, porzuceniem, okrucieństwem czy 

wyzyskiem. Nie wolno dopuścić do tego, aby dziecko pracowało, zanim nie osiągnie 

określonego wieku, uznanego za minimum.  Najważniejszym jest prawo do edukacji. To 

jedno z najważniejszych praw. Dziecko ma prawo do nauki, do zdobywania wiedzy. 

Wszystkie dzieci powinny umieć pisać i czytać. Edukacja jest potrzebna do pełnego rozwoju 

człowieka. Wszystkie dzieci mają prawo do otrzymywania informacji, wyrażania swojego 



zdania, opowiedzenia o tym, co powoduje u nich ból czy im przeszkadza. Mają prawo do 

życia w wolnej ojczyźnie. Dziecko  ma prawo do bycia po prostu dzieckiem. Powinno się 

bawić, uczyć, uczyć i nawiązywać przyjaźnie z innymi dziećmi.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. 

Dziecku świadomemu swoich praw łatwiej jest się obronić przed krzywdzeniem, 

dyskryminacją, przemocą, bo wie, że istnieją instytucje, które powinny i mogą pomóc. 

„Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci”
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