
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w 

rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Powstała z inicjatywy Polski 

a podpisały ją wszystkie państwa na świecie. Potocznie Konwencję nazywa 

się Światową Konstytucją Praw Dziecka. 

Konwencja zakłada, że dzieci nie są w pełni dojrzałe i na tyle świadome, by 

same mogły o siebie zadbać, przez co należy im się szczególna opieka i 

ochrona. Najważniejszymi zasadami, którymi kierowali się twórcy Konwencji 

są : zasada kierowania się zawsze dobrem dziecka oraz zasada równości 

wobec prawa wszystkich dzieci niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy 

wyznania. Wraz z przyjściem na świat, każde dziecko nabywa prawa, na 

które nie trzeba zasłużyć, spełniając jakiekolwiek wymagania. 

 

 Historia praw dziecka sięga przełomu XVIII / XIX, kiedy to 

społeczeństwo zaczęło uświadamiać sobie, że dziecko potrzebuje 

wyjątkowej opieki i ochrony.  Przez wiele wieków uważano, że dziecko jest 

zaledwie „materiałem” na człowieka, wymaga surowego traktowania i 

dyscyplinowania, aby mogło wyrosnąć na pełnowartościowego człowieka. 

Międzynarodowy ruch na rzecz ochrony dzieci zapoczątkowany został w XIX 

wieku przez tragiczną historię8-letniej Mary Ellen Wilson z Baltimore, która 

była regularnie, dotkliwie bita przez swoją matkę. Dziewczynka pomoc 

uzyskała od stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt. 

Pod wpływem tamtego wydarzenia od roku 1874 w Stanach Zjednoczonych 

powstało ponad 200 stowarzyszeń, których celem była ochrona dzieci przed 

przemocą. Zaczęto traktować je jako pełnowartościowych ludzi, którzy 

potrzebują szczególnego traktowania, opieki i warunków życia, które mogą 

zapewnić im możliwość prawidłowego rozwoju. Państwo, samorządy i 



organizacje społeczne postawiły sobie za cel działanie na rzecz dobra dzieci i 

przestrzegania ich praw do godnego życia. Stopniowo także w innych 

krajach powstawały organizacje pracujące na rzecz dzieci. I tak w 1924 roku 

Zgromadzenie Ogólne Narodów przyjęło Deklarację Praw Dziecka, zwaną 

Deklaracja Genewską. W 1946 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych powołało UNICEF. W 1978 roku Polska złożyła propozycję 

projektu Konwencji Praw Dziecka, którą ONZ przyjęło w 1989 roku, Polska 

ratyfikowała (zatwierdziła, podpisała) ją w roku 1990r. 

Konwencja porusza takie kwestie, jak: 

� Komu przysługują prawa dziecka; 

� Kto odpowiada za ochronę tych praw; 

� Dobro dziecka jako najwyższy cel; 

� Prawo do: 

� Życia i tożsamości 

� Wychowania w rodzinie 

� Wyrażania własnych poglądów 

� Prywatności 

� Odpoczynku 

� Ochrony przed przemocą 

� Godziwych warunków socjalnych i ochrony zdrowia 

� Edukacji 

� Informacji 

� Ochrony przed konfliktem zbrojnym 

� Ochrony w procesie karnym 

 

W rocznicę uchwalenia Konwencji Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, 

powiedział: „Chciałbym, żeby był to dzień, w którym bardzo wyraźnie, a 



zarazem kompetentnie, przypominamy o tym, że prawa człowieka zaczynają się 

od praw dziecka, że prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się 

należy, jak są grzeczne, one im się należą bo – tylko i aż – są dziećmi, są ludźmi.” 

 

 To Polska była pomysłodawcą stworzenia Konwencji o Prawach 

Dziecka, dlatego też spoczywa na nas szczególna rola i odpowiedzialność, 

jako państwa w całości i każdego obywatela, aby prawa dziecka były w 

Polsce znane i przestrzegane. 

 
Jeśli chcesz przeczytać Konwencję o Prawach Dziecka w pełnym brzmieniu : 
https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka 
 
Jeśli chcesz przeczytać Konwencję o Prawach Dziecka w formie 
dostosowanej do młodego obywatela: 
https://www.unicef.pl/content/download/11357/93111/file/konwencja_dla_dzi
eci.pdf 
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