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Katarzyna Koszewska

W

STÊP

O czym jest ta ksi¹¿ka?
Ksi¹¿ka, któr¹ trzymaj¹ Pañstwo w rêku wychodzi naprzeciw wci¹¿ rosn¹cemu zapotrzebowaniu na wiedzê o prawach cz³owieka i wiedzê metodyczn¹ zwi¹zan¹ z warsztatem pracy
edukatora i nauczyciela. To praktyczny poradnik o tym, kogo i w jaki sposób przygotowaæ do
œwiadomego korzystania z przys³uguj¹cych mu praw. Sk³ada siê on z trzech czêœci.
Pierwsza czêœæ zawiera kompendium wiedzy o prawach i wolnoœciach cz³owieka, w tym —
o prawach dziecka. Stanowi merytoryczn¹ bazê, z której warto korzystaæ.
W drugiej, zatytu³owanej: „Praca z doros³ymi — program zajêæ warsztatowych”, znajd¹
Pañstwo dok³adny opis zajêæ, które przeprowadziliœmy w Centralnym Oœrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego — wizytatorów pe³ni¹cych
w kuratoriach oœwiaty funkcjê rzecznika praw ucznia b¹dŸ konsultanta wspieraj¹cego pracê
innych osób odpowiedzialnych za realizowanie tej problematyki w szko³ach. Trzecia czêœæ: „Praca
z dzieæmi i m³odzie¿¹ — scenariusze zajêæ lekcyjnych” — to propozycje lekcji adresowane do
ró¿nych grup wiekowych. Wyboru poszczególnych tematów dokonaliœmy na podstawie wiedzy
i doœwiadczenia nauczycieli, wdra¿aj¹cych tê tematykê od wielu lat w szko³ach ró¿nego typu.
Tematykê zawart¹ w prezentowanych scenariuszach mo¿na podzieliæ na dwa obszary:
— zagadnienia przygotowuj¹ce do uczenia o prawach cz³owieka, skupiaj¹ce siê g³ównie wokó³ kszta³towania umiejêtnoœci spo³ecznych uczniów, æwiczenia emaptii, uwra¿liwiania na
problemy innych,
— zagadnienia dotycz¹ce uczenia o prawach cz³owieka, czyli wiedza prawna i umiejêtnoœci
korzystania z przys³uguj¹cych praw oraz dzia³ania na rzecz praw innych.
Autorzy publikacji to nauczyciele — praktycy, g³êboko zaanga¿owani w edukacjê o prawach
cz³owieka i w dzia³ania na rzecz praw cz³owieka.

Dlaczego prawa cz³owieka s¹ wa¿ne?
Wszystkim nam przys³uguj¹ prawa cz³owieka tylko dlatego i a¿ dlatego, ¿e jesteœmy ludŸmi.
„Uznanie przyrodzonej godnoœci oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich cz³onków
rodziny ludzkiej stanowi podstawê wartoœci, sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie” — czytamy
w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka. W wymiarze politycznym i spo³ecznym staj¹ siê
one zatem fundamentem wolnego spo³eczeñstwa i demokratycznego pañstwa prawa. Ka¿dy
cz³owiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich. Obowi¹zkiem pañstwa
jest udostêpnianie i rozpowszechnianie wiedzy na ten temat miêdzy innymi poprzez system
edukacji. Problematyka praw i wolnoœci cz³owieka powinna byæ zatem elementem programu
kszta³cenia obywatelskiego w naszych szko³ach, jak równie¿ podstaw¹ szkolnego programu
wychowawczego.

7

P

Laura Koba
Maciej Nowicki

RAWA I WOLNOŒCI CZ£OWIEKA

1.

Prawa cz³owieka to wspó³czeœnie jedno z podstawowych pojêæ u¿ywanych w ¿yciu spo³ecznym i politycznym oraz w naukach spo³ecznych. Pojêcie to bywa nieprecyzyjne, u¿ywane
w zbyt szerokim zakresie. Nie wszystkie nieszczêœcia czy problemy, z jakimi ludzie siê borykaj¹,
polegaj¹ na naruszaniu praw cz³owieka. Tymczasem, jako prawa cz³owieka ujmowane s¹ niekiedy
wszelkie ludzkie potrzeby, jak na przyk³ad potrzeba mi³oœci, szczêœcia czy dostatniego ¿ycia.
Podejœcie takie os³abia mo¿liwoœæ oddzia³ywania pojêcia „prawa cz³owieka” na rzeczywistoœæ.
Istotne jest wiêc uœwiadomienie, czym tak naprawdê s¹ prawa cz³owieka.

2.

W klasycznej koncepcji praw cz³owieka, szeroko rozpowszechnionej po II wojnie œwiatowej,
prawa te to podstawowe, powszechne i przyrodzone prawa przys³uguj¹ce jednostce ludzkiej
w jej relacji z w³adz¹ publiczn¹.

3.

Prawa cz³owieka przys³uguj¹ jednostce w jej relacji z w³adz¹ publiczn¹. Oznacza to, ¿e
uprawnionym z tytu³u praw cz³owieka jest jednostka, zobowi¹zanym zaœ zawsze w³adza publiczna. Kierunek dzia³ania tych praw jest wiêc wertykalny (pionowy). Naruszyæ prawa cz³owieka mo¿e zatem tylko w³adza.
Niezale¿nie od systemu politycznego rz¹dz¹cy maj¹ tendencjê do wykorzystywania swojej
pozycji i swoich kompetencji, a tym samym do bardzo g³êbokiego ingerowania w ¿ycie jednostek.
Prawa cz³owieka zapewniaj¹ jednostkom ochronê przed takimi arbitralnymi i daleko siêgaj¹cymi
ingerencjami w³adzy.
Najwa¿niejszym typem w³adzy publicznej jest w³adza pañstwowa. Pañstwo dzia³a przez
swoje organy i funkcjonariuszy. Sêdziowie, prokuratorzy, policjanci, urzêdnicy administracji
pañstwowej itp., pe³ni¹c swoj¹ s³u¿bê czy urz¹d, dzia³aj¹ jako przedstawiciele pañstwa.
Oprócz w³adzy pañstwowej, tak¿e organy samorz¹du terytorialnego, na przyk³ad organy
gminy, sprawuj¹ w³adzê publiczn¹. Równie¿ one s¹ wiêc obowi¹zane do przestrzegania praw
cz³owieka.
Specyficzn¹ sytuacjê napotykamy w relacji rodzic — dziecko. Choæ w³adza rodzicielska nie
jest w³adz¹ publiczn¹, to sytuacja dziecka wzglêdem rodzica przypomina sytuacjê jednostki
wobec pañstwa. Na zasadzie wyj¹tku, prawa dzieci zalicza siê tak¿e do praw cz³owieka.
Oczywiœcie, w ¿yciu spo³ecznym jednostka pozostaje nie tylko w relacjach z w³adz¹, ale i —
przede wszystkim — z innymi ludŸmi. Pewne wartoœci, takie jak wolnoœæ, ¿ycie czy prywatnoœæ, musz¹ byæ chronione przed naruszeniami nie tylko ze strony w³adzy, ale tak¿e ze strony
innych jednostek. Ochrona ta jest zapewniana przez obowi¹zuj¹cy w pañstwie system prawny,
na przyk³ad prawo karne czy cywilne. W pewnym zakresie zapewniaj¹ j¹ tak¿e prawa cz³owieka.
Kiedy na przyk³ad pañstwo nie œciga sprawców zabójstwa i nie poci¹ga ich do odpowiedzialno-
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œci, narusza prawo do ¿ycia. Prawo to nie tylko bowiem chroni przed pozbawieniem ¿ycia przez
pañstwo, ale i gwarantuje ka¿demu prawn¹ ochronê ¿ycia ze strony pañstwa.

4.

Nale¿y wyró¿niæ dwa interesuj¹ce nas tu znaczenia, jakie termin „prawo” ma w jêzyku polskim. Prawo to zespó³ przepisów czy norm (na przyk³ad prawo karne lub cywilne), ale mówimy
te¿ o prawie jako o przys³uguj¹cym danej osobie uprawnieniu. W pierwszym rozumieniu chodzi
o prawo w sensie przedmiotowym, w drugim zaœ o tak zwane prawo podmiotowe. Prawa cz³owieka to szczególny rodzaj praw podmiotowych, poniewa¿ przys³uguj¹ one poszczególnym
jednostkom.
To, ¿e ktoœ ma prawo, oznacza, ¿e inny podmiot jest zobowi¹zany do okreœlonego zachowania. W przypadku praw cz³owieka podmiotem zobowi¹zanym jest pañstwo.
Powinnoœæ pañstwa oznacza obowi¹zek dzia³ania na rzecz jednostki. Na przyk³ad prawo
jednostki do s¹du wymaga stworzenia i utrzymania przez pañstwo sieci s¹dów wraz z ca³¹ ich
infrastruktur¹ i obsad¹ oraz wprowadzenia odpowiedniego prawa s¹dowego.
Powinnoœæ pañstwa to tak¿e obowi¹zek powstrzymania siê od dzia³ania, czyli obowi¹zku
nieingerencji. Na przyk³ad prawo ka¿dego do wolnoœci wypowiedzi oznacza miêdzy innymi, ¿e
pañstwo nie mo¿e zabraniaæ nikomu g³oszenia okreœlonych pogl¹dów, nie mo¿e te¿ za nie karaæ.
Rozró¿nienie to odpowiada podzia³owi praw cz³owieka na prawa i wolnoœci, zwane te¿
prawami pozytywnymi i prawami negatywnymi.
Nie tylko prawa, w których nazwie pojawia siê s³owo „wolnoœæ” (np. wolnoœæ sumienia
i wyznania, zgromadzeñ i stowarzyszeñ czy wolnoœæ osobista) 1, s¹ wolnoœci¹. Jak wolnoœæ
chronione jest na przyk³ad prawo do ¿ycia (jest to prawo do nie bycia pozbawionym ¿ycia, a nie
— do zapewnienia przez pañstwo nieœmiertelnoœci czy d³ugowiecznoœci) oraz prawo w³asnoœci
(które jako prawo cz³owieka jest przede wszystkim wolnoœci¹ ka¿dej osoby od arbitralnego
zabierania jej przez pañstwo mienia).
To, ¿e ktoœ ma prawo, oznacza tak¿e, ¿e mo¿e on od zobowi¹zanego ¿¹daæ okreœlonego
zachowania, nie musi o nie prosiæ. Jeœli ¿¹danie to pozostanie niespe³nione, uprawniony mo¿e
domagaæ siê — zwykle na drodze s¹dowej — przymusowej realizacji prawa przez pañstwo. Prawo
podmiotowe to wiêc nie tylko formalne uprawnienie do czegoœ, ale i stoj¹cy za nim instrument
ochrony tego uprawnienia, który umo¿liwiæ ma jego skuteczn¹ realizacjê.
Wynika st¹d, ¿e w wypadku praw cz³owieka pañstwo odgrywa podwójn¹ rolê — zobowi¹zanego i egzekutora praw. Musi ono nie tylko przestrzegaæ praw cz³owieka, ale tak¿e zapewniaæ
ich ochronê. Rozwa¿my dla przyk³adu prawo w³asnoœci. Pañstwo jest zobowi¹zane przestrzegaæ
tego prawa, nie mo¿e wiêc wyw³aszczaæ nikogo z jego mienia inaczej ni¿ na cele publiczne (np.
budowa autostrady), za s³usznym odszkodowaniem i w trybie ustalonym przez prawo (pañstwo
jako zobowi¹zany). Pañstwo musi te¿ zapewniæ, ¿e jeœli jego funkcjonariusze narusz¹ czyjeœ
prawo w³asnoœci przez wydanie niezgodnej z powy¿szymi warunkami decyzji wyw³aszczeniowej, pokrzywdzony bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zaskar¿enia takiej decyzji do w³aœciwego organu
(np. s¹du administracyjnego), który j¹ uchyli (pañstwo jako organ zapewniaj¹cy ochronê praw
cz³owieka).

5.

Prawa cz³owieka s¹ to prawa indywidualne, a nie grupowe. Prawa cz³owieka chroni¹ jednostkê
— przys³uguj¹ poszczególnym ludziom, a nie narodom czy grupom spo³ecznym.

1 Wolnoœæ osobista jest na gruncie praw cz³owieka rozumiana w¹sko — jako wolnoœæ od bycia trzymanym przez
w³adze w zamkniêciu. Swoboda poruszania siê po terenie danego kraju konstruowana jest jako odrêbne prawo, a ewentualne inne swobody dotycz¹ce dysponowania w³asn¹ osob¹ wchodz¹ czasem w zakres pozosta³ych praw cz³owieka —
w szczególnoœci prawa do poszanowania ¿ycia prywatnego.
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Prawa cz³owieka obejmuj¹ tak¿e ochron¹ osoby nale¿¹ce do ró¿nych spo³ecznych grup
mniejszoœciowych, nara¿onych na dyskryminacjê. Ze wzglêdu na charakter praw cz³owieka jako
praw indywidualnych mówimy o prawach osób nale¿¹cych do okreœlonych grup spo³ecznych,
a nie o prawach tych grup, na przyk³ad o prawach osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych,
a nie o prawach mniejszoœci narodowych 2.
Indywidualny charakter praw cz³owieka nie oznacza jednak, ¿e jednostka nie mo¿e korzystaæ z niektórych z tych praw wspólnie z innymi ludŸmi. Na przyk³ad, korzystaj¹c z wolnoœci
wyznania, mo¿na praktykowaæ religiê zarówno indywidualnie, jak i uczestnicz¹c w zbiorowych
obrzêdach. Gdy w systemach prawnych poszczególnych pañstw oraz na poziomie miêdzynarodowym gwarantuje siê prawa cz³owieka, zapewniaj¹c ich ochronê, w wypadku praw, z których
mo¿na korzystaæ wspólnie z innymi, czêsto umo¿liwia siê wystêpowanie o tê ochronê tak¿e
podmiotom zbiorowym. Na przyk³ad prawo do poszanowania swojej w³asnoœci ma nie tylko
ka¿da osoba fizyczna, ale i prawna (spó³ka, koœció³, organizacja spo³eczna, itp.).

6.

Stwierdzenie, ¿e prawa cz³owieka to prawa przys³uguj¹ce jednostce ludzkiej w jej relacji
z w³adz¹ publiczn¹, nie okreœla jeszcze wystarczaj¹co ich istoty. St¹d w próbach okreœlenia, czym
prawa cz³owieka s¹, opisuje siê je zwykle jako prawa powszechne, przyrodzone i podstawowe.
Prawa cz³owieka przys³uguj¹ z samej racji bycia cz³owiekiem ka¿dej jednostce ludzkiej. S¹ to
wiêc prawa powszechne i przyrodzone. Powszechne, czyli przys³uguj¹ce bez wyj¹tku ka¿demu
cz³owiekowi i przyrodzone, czyli przys³uguj¹ce z samej racji urodzenia. Choæ dziœ taki ich charakter wydawaæ siê mo¿e oczywisty, uznanie praw cz³owieka za prawa powszechne mia³o miejsce
dopiero w drugiej po³owie XX wieku. Wczeœniej, na przyk³ad nawet w demokratycznej Wielkiej
Brytanii, która by³a pañstwem kolonialnym czy w demokratycznych Stanach Zjednoczonych,
gdzie obowi¹zywa³a segregacja rasowa, prawa cz³owieka nie by³y gwarantowane wszystkim.
Przyrodzony charakter podstawowych praw jednostki wyklucza ich tworzenie przez w³adzê. Wed³ug koncepcji praw cz³owieka nie s¹ to prawa nadawane ludziom przez pañstwo, lecz
istniej¹ce niezale¿nie od woli w³adzy i prawa pañstwowego. Prawo pañstwowe mo¿e co najwy¿ej
potwierdzaæ czy uznawaæ ich istnienie i zapewniaæ system ich ochrony. Dlatego te¿ mówi siê
czasem, ¿e prawa cz³owieka to prawa moralne lub naturalne.
Prawa cz³owieka to minimum uprawnieñ, jakie przys³uguj¹ jednostce, minimum bez którego
nie mog³aby ona korzystaæ ze wszelkich innych praw. St¹d te¿ mówi siê, ¿e prawa cz³owieka to
prawa podstawowe.
S¹ one podstawowe tak¿e dlatego, ¿e pañstwo, d¹¿¹c do realizacji ró¿nych spo³ecznie wa¿nych celów, nie mo¿e tych praw pomin¹æ. Poszanowanie praw cz³owieka nale¿y do podstawowych obowi¹zków pañstwa.

7.

Oprócz okreœleñ praw cz³owieka ju¿ scharakteryzowanych (powszechne, przyrodzone, podstawowe) spotyka siê tak¿e inne, na przyk³ad: niezbywalne, nienaruszalne, nieprzedawnialne,
równe. Wieloœæ podobnych okreœleñ wynika z potrzeby podkreœlenia wagi praw cz³owieka jako
wartoœci zasadniczej, wobec bardzo czêstego w praktyce ich naruszania.
2 W miêdzynarodowych i wewnêtrznych aktach prawnych chroni¹cych prawa cz³owieka spotkaæ mo¿na wyj¹tki
od takiego ujêcia. Na przyk³ad w art. 1 Miêdzynarodowych Paktów Praw Cz³owieka ONZ gwarantuje siê prawo
narodów do samostanowienia. Polska Konstytucja z 1997 r. z kolei w art. 35 w ustêpie 1. mówi o prawach (wolnoœciach)
obywateli polskich nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych, a w ustêpie 2 o prawach mniejszoœci narodowych
i etnicznych. Artyku³ 35 Konstytucji RP jest zdaniem P. Winczorka „...przyk³adem przepisu, który deklaruje nie tylko
wolnoœci i prawa o charakterze indywidualnym [...], ale te¿ zbiorowym, to jest dotycz¹cym pewnych grup spo³ecznych
w ca³oœci...” — porównaj: Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
s. 54, Warszawa 2000.
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8.

Zalet¹ nowoczesnej koncepcji praw cz³owieka jest odejœcie od ideologicznych uzasadnieñ.
Prawa cz³owieka uznaj¹ ludzie ró¿nych œwiatopogl¹dów, a wywodz¹c je z rozmaitych filozofii
czy religii, dochodz¹ do podobnego ich katalogu.
Po II wojnie œwiatowej oczywist¹ okaza³a siê potrzeba zagwarantowania, promocji i ochrony
praw cz³owieka na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Na forum miêdzynarodowym osi¹gniêto
wówczas porozumienie w kwestii uzasadniania tych praw. Wskazano mianowicie na godnoœæ
osoby ludzkiej jako Ÿród³o jej praw podstawowych 3.
Godnoœæ przys³uguje ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od jego czynów — ma j¹ zarówno
jednostka wybitna, jak i przestêpca. Chodzi tu zatem o godnoœæ osobow¹, a nie osobist¹.

9.

Prawa cz³owieka s¹ klasyfikowane wed³ug kilku kryteriów. Obok rozró¿nienia na prawa
i wolnoœci powszechnie przyjêty jest podzia³ oparty na kryterium przedmiotowym, to jest
uwzglêdniaj¹cym rodzaj chronionych prawami dóbr jednostki. Wyró¿nia siê tu prawa osobiste
i polityczne oraz prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
Do pierwszej grupy zalicza siê takie prawa, jak np.: prawo do ¿ycia, wolnoœæ od tortur i innego
nieludzkiego albo poni¿aj¹cego traktowania, wolnoœæ wypowiedzi, wolnoœæ wyznania, prawo do
poszanowania ¿ycia prywatnego, prawo do wolnych wyborów, prawo petycji do w³adz publicznych oraz prawo do informacji o dzia³aniu takich w³adz. Prawa osobiste i polityczne zapewniaj¹
jednostce sferê autonomii, w któr¹ w³adza nie mo¿e wkraczaæ, oraz polityczne uczestnictwo
w ¿yciu pañstwa.
Do praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych zalicza siê takie prawa, jak np.: prawo do
zabezpieczenia spo³ecznego w razie niezdolnoœci do pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do korzystania z dóbr kultury. Rol¹ praw
ekonomicznych i socjalnych jest zapewnienie ka¿demu cz³owiekowi poczucia elementarnego
bezpieczeñstwa ekonomicznego.
Klasyfikacja ta ma charakter przede wszystkim opisowy, porz¹dkuj¹cy i st¹d niektóre prawa
bywaj¹ ró¿nie kwalifikowane. Dla przyk³adu wskazaæ mo¿na prawo do nauki i prawo w³asnoœci.
W tradycji amerykañskiej prawo do nauki jest prawem politycznym, w Europie natomiast czêœciej widzi siê je jako prawo osobiste lub wrêcz kulturalne 4. Prawo do ochrony w³asnoœci jest
w zasadzie prawem osobistym, ale na przyk³ad w polskiej Konstytucji zapisano je w rozdziale
o wolnoœciach i prawach ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych 5.
Prawa osobiste i polityczne to swoisty prototyp czy te¿ klasyczny model praw cz³owieka, m.in. jako grupa praw uznanych najwczeœniej za prawa cz³owieka. Prawa ekonomiczne,
socjalne i kulturalne s¹ z regu³y s³abiej od nich chronione. Pañstwa nie s¹ w stanie zagwarantowaæ praw ekonomicznych i socjalnych na takim poziomie, jak praw osobistych i politycznych.
W aktach prawnych, poœwiêconych ochronie praw cz³owieka, prawa ekonomiczne i socjalne
s¹ formu³owane czêsto w postaci zadañ stoj¹cych przed pañstwami (które maj¹ zmierzaæ do
ich pe³nego urzeczywistnienia), a nie realnych praw zasadniczych. Ustawodawca konstytucyjny
z regu³y przekazuje ich regulowanie ustawom, podczas gdy w wypadku praw osobistych i politycznych regulacja konstytucyjna obowi¹zuje bezpoœrednio. W konsekwencji, powo³ywanie siê
przed s¹dami na Konstytucjê w wypadku praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych na
3 Pojêcie godnoœci osoby ludzkiej pojawia siê w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz — przede wszystkim —
w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r. Miêdzynarodowe
Pakty Praw Cz³owieka ONZ z 1966 r. stwierdzaj¹ wprost, i¿ prawa te wywodz¹ siê z przyrodzonej godnoœci osoby
ludzkiej. W ten sam sposób rzecz ujmuje obowi¹zuj¹ca polska Konstytucja (w art. 30).
4 Tak w szczególnoœci zaszeregowuje je polska Konstytucja — artyku³ 70 o prawie do nauki znajduje siê w rozdziale
o wolnoœciach i prawach ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.
5 Porównaj art. 64 polskiej Konstytucji.
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ogó³ nie przynosi skutków. Tak¿e na poziomie miêdzynarodowym prawa ekonomiczne, socjalne
i kulturalne chronione s¹ s³abiej.
Koncepcja praw osobistych i politycznych wywodzi siê z tradycji liberalnej, podczas gdy
koncepcja praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych powsta³a pod silnym wp³ywem socjalizmu. O neutralnoœci œwiatopogl¹dowej koncepcji praw ekonomicznych i socjalnych mo¿na
mówiæ tylko wówczas, gdy widzi siê w nich zapewnienie jednostkom poczucia bazowego bezpieczeñstwa ekonomicznego. Rozumienie ich jako praw do powszechnego dobrobytu jest nie do
przyjêcia dla libera³ów, poniewa¿ ujêcie to oznacza, ¿e ciê¿ar zapewnienia dobrobytu spoczywa
w ca³oœci na pañstwie, a nie na mechanizmach rynkowych.
W kontekœcie klasyfikacji praw cz³owieka opartej na kryterium przedmiotowym trzeba jeszcze wspomnieæ o tzw. prawach obywatelskich. Prawa obywatelskie to prawa cz³owieka gwarantowane przez dane pañstwo jego obywatelom. Wiêkszoœæ tych praw przys³uguje z regu³y
tak¿e cudzoziemcom przebywaj¹cym na terenie danego pañstwa, choæ czasem z pewnymi dodatkowymi ograniczeniami. Niekiedy jako o prawach obywatelskich mówi siê o tych prawach
podstawowych, które w pañstwie przys³uguj¹ tylko obywatelom, a ju¿ nie cudzoziemcom (s¹ to
przede wszystkim prawa politycznego uczestnictwa, np. prawa wybierania i bycia wybieranym
do parlamentu czy na urz¹d prezydenta pañstwa).

10.

Pod koniec lat 70. XX wieku w dyskusji o prawach cz³owieka pojawi³o siê pojêcie trzech
generacji praw cz³owieka 6. Prawa osobiste i polityczne zyska³y w tym œwietle miano praw
pierwszej generacji, a prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne — praw drugiej generacji. Wed³ug
tej koncepcji prawa drugiej generacji gwarantuj¹ minimum socjalne konieczne do swobodnego
korzystania z praw osobistych i politycznych, a rozwój praw cz³owieka prowadzi do wy³onienia
siê kolejnej grupy praw, tzw. praw trzeciej generacji, których przestrzeganie umo¿liwiæ ma
ludziom swobodne korzystanie z praw obu generacji wczeœniejszych. Mia³yby to byæ prawa do
pokoju, rozwoju, zachowania œrodowiska naturalnego i tym podobne, przys³uguj¹ce ludom czy
narodom w ich relacji ze spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹.
Jak dot¹d w sferze prawa miêdzynarodowego tylko Afrykañska Karta Praw Ludzi i Narodów z 1981 r. wymienia te prawa obok praw o charakterze indywidualnym. Koncepcja trzeciej
generacji praw nie jest te¿ przyjêta powszechnie wœród specjalistów z dziedziny praw cz³owieka.

11.

O tym, ¿e prawa cz³owieka ze szlachetnej idei staj¹ siê istotnie prawami, których mo¿na
skutecznie domagaæ siê od pañstwa, decyduje wyposa¿enie ich w rzeczywiœcie dzia³aj¹ce mechanizmy ochrony. Samo zapisanie praw i wolnoœci w prawie przedmiotowym jeszcze nie wystarcza.
Zadeklarowanie praw cz³owieka tylko na papierze, bez zapewnienia œrodków ochrony, by³o charakterystyczne dla konstytucji pañstw komunistycznych, w tym dla polskiej Konstytucji z 1952 r.
W grupie œrodków ochronnych, jak¹ wokó³ praw cz³owieka stwarzaj¹ spo³eczeñstwa i pañstwa demokratyczne, wiod¹c¹ rolê odgrywa prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego 7 do
w³aœciwego organu w³adzy pañstwowej. Przys³uguje ono ka¿demu cz³owiekowi, gdy uwa¿a on,
¿e jakiekolwiek z jego praw podstawowych zosta³o naruszone. Jest to prawo proceduralne,
które samo wchodzi w sk³ad praw cz³owieka. Inne prawa i wolnoœci cz³owieka — wszystkie,
6 Termin ten wprowadzi³ Karel Vasak; porównaj: Vasak K., A 30-year Struggle — The sunstained efforts to give force of
law to the Universal Declaration of Human Rights, The UNESCO-Courier, November 1977.
7 Nie ma niestety dobrego t³umaczenia angielskiego terminu „effective remedy”. Nie jest nim w szczególnoœci
„œrodek odwo³awczy”, które to okreœlenie sugeruje, ¿e chodzi tu o odwo³anie od jakiejœ decyzji organu pañstwowego
(np. wyroku), podczas gdy do naruszenia praw cz³owieka mo¿e dojœæ tak¿e w drodze czynnoœci czysto faktycznych,
np. gdy pobije kogoœ policja. Chodzi raczej po prostu o „skuteczny œrodek prawny”.
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o których do tej pory by³a mowa — okreœla siê w tym kontekœcie jako prawa materialne. Prawo
proceduralne s³u¿y do egzekwowania i ochrony praw materialnych.
Prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego oznacza, ¿e w ka¿dym przypadku, gdy w grê
wchodzi naruszenie materialnych praw cz³owieka, musi istnieæ dostêpny dla jednostki œrodek
prawny, pozwalaj¹cy na usuniêcie ewentualnego naruszenia lub przynajmniej przyznanie odszkodowania, jeœli skutków naruszenia nie da siê usun¹æ. Chodzi o œrodek prawny (skarga,
powództwo, wniosek itp.) kierowany do organu w³adzy pañstwowej (nie musi to byæ w ka¿dym
przypadku ten sam organ).
Dojrza³e systemy ochrony praw cz³owieka zak³adaj¹, ¿e organem tym ma byæ s¹d. 8. Mianem
s¹du okreœla siê tylko organ spe³niaj¹cy pewne kryteria. S¹d wyró¿nia niezale¿noœæ od innych
w³adz, zw³aszcza wykonawczej, dzia³anie wed³ug specjalnych procedur, daj¹cych stronom sporu
mo¿liwoœæ jak najpe³niejszej obrony swoich stanowisk oraz niezawis³oœæ, bezstronnoœæ i profesjonalne przygotowanie sêdziów.
W Polsce obowi¹zuje standard s¹dowej ochrony praw cz³owieka, dziêki Konstytucji RP
z 1997 r., która w art. 77. ustêp 2. stanowi, ¿e: ustawa nie mo¿e nikomu zamykaæ drogi s¹dowej
dochodzenia naruszonych wolnoœci lub praw.
Oczywiœcie ochrona praw cz³owieka nie jest ani historycznie, ani logicznie pierwotnym
zadaniem s¹dów — s¹ one powo³ane przede wszystkim do rozstrzygania o prawach i obowi¹zkach
cywilnych oraz o winie i karze osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstw 9. Nie zmienia to
faktu, ¿e w³aœnie s¹dy musz¹ byæ wymienione na pierwszym miejscu, gdy mówimy o œrodkach
ochrony praw i wolnoœci podstawowych.
Nale¿y odró¿niaæ prawo do s¹dowej ochrony praw cz³owieka (prawo proceduralne), które
jest szczególn¹ form¹ prawa do skutecznego œrodka odwo³awczego, od materialnych praw cz³owieka — prawa do s¹du i prawa do rzetelnego procesu s¹dowego. Zgodnie z prawem do s¹du,
ka¿dy (cz³owiek, osoba prawna — np. spó³ka) mo¿e poddaæ swój spór z innym podmiotem do
rozstrzygniêcia organowi, który bêdzie nosi³ cechy s¹du, je¿eli spór ten dotyczy praw i obowi¹zków o charakterze cywilnym (wynikaj¹cych z umów — np. sprzeda¿y, z dziedziczenia,
ze stosunków rodzinnych, ze stosunków pracy itp.). Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego
odnosi siê z kolei do sprawiedliwoœci proceduralnej. Jest to prawo do tego, aby ju¿ tocz¹cy
siê proces cywilny lub karny spe³nia³ pewne standardy, np. koñczy³ siê w rozs¹dnym terminie,
obejmowa³ publiczn¹ rozprawê itd. Bardziej rozbudowane gwarancje rzetelnoœci przewiduje siê
dla procesów karnych, które to gwarancje sk³adaj¹ siê razem na prawo oskar¿onego do obrony
i prawo do domniemania niewinnoœci.

12.

W pañstwach szanuj¹cych prawa cz³owieka repertuar œrodków ochrony tych praw jest bogaty.
Œrodki ochrony s¹ dostêpne tak na poziomie krajowym, jak i miêdzynarodowym, maj¹ charakter prewencyjny b¹dŸ nastêpczy (np. prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego, z którego
korzystaæ mo¿na, gdy naruszenie ju¿ nast¹pi³o), s¹ dostêpne zainteresowanym jednostkom, jak
i ró¿nym organom pañstwowym, które mog¹ dzia³aæ na rzecz konkretnego cz³owieka, ale tak¿e
8 Idea³ s¹dowej ochrony praw podstawowych wyrazi³a ju¿ Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka z 1948 r. (w artykule 8, który stanowi: Ka¿dy cz³owiek ma prawo do skutecznego odwo³ania siê do kompetentnych s¹dów krajowych przeciw
czynom stanowi¹cym pogwa³cenie podstawowych praw przyznawanych mu przez konstytucjê lub przez prawo.). Deklaracja
nie mia³a waloru wi¹¿¹cego prawa, stwarzaj¹c dla pañstw, które j¹ podpisa³y zobowi¹zania wy³¹cznie polityczne. PóŸniejsze traktaty prawa miêdzynarodowego, które po ratyfikacji przez pañstwa stwarza³y dla nich zobowi¹zania prawne,
a co wiêcej, przewidywa³y mechanizmy miêdzynarodowej kontroli przestrzegania tych zobowi¹zañ, nie ujmowa³y ju¿
sprawy tak ostro. Europejska konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci z 1950 r. mówi tylko
o skutecznym œrodku odwo³awczym do w³aœciwego organu pañstwowego (w art. 13), a Miêdzynarodowy Pakt Praw
Osobistych i Politycznych z 1966 r., wypowiadaj¹c siê podobnie, dodaje jeszcze, ¿e pañstwa zobowi¹zuj¹ siê do rozwijania
mo¿liwoœci ochrony s¹dowej (art. 2 ust. 3 lit. b).
9 Dla uproszczenia pominiêto s¹downictwo administracyjne i konstytucyjne.
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globalnie, np. zmierzaj¹c do uchylenia naruszaj¹cych prawa cz³owieka przepisów. Co wiêcej,
choæ ochrona praw podstawowych jest zadaniem pañstwa 10, na ich rzecz mog¹ te¿ swobodnie
dzia³aæ ró¿ne organizacje pozarz¹dowe.
Wœród najwa¿niejszych œrodków ochrony praw cz³owieka dostêpnych jednostce w Polsce
na poziomie krajowym wymieniæ nale¿y: prawo do s¹dowej ochrony praw cz³owieka, prawo do
zwrócenia siê o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, skargê konstytucyjn¹ do Trybuna³u
Konstytucyjnego oraz niektóre prawa polityczne i instrumenty demokracji bezpoœredniej.
Rzecznik Praw Obywatelskich to polska wersja znanej na œwiecie instytucji ombudsmana,
czyli organu specjalnie powolnego dla ochrony praw podstawowych jednostki.
Ka¿dy ma prawo do wyst¹pienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc
w ochronie swoich wolnoœci lub praw naruszonych przez organy w³adzy publicznej. Rzecznik
nie mo¿e wprawdzie rozstrzygn¹æ sporu miêdzy jednostk¹ a pañstwem w³adczo, jak czyni to
s¹d, ma jednak szereg kompetencji umo¿liwiaj¹cych mu w praktyce skuteczne dzia³anie na rzecz
praw cz³owieka. Niezale¿nie od skarg poszczególnych osób, Rzecznik mo¿e tak¿e zwracaæ siê
do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnoœci aktu normatywnego (np.
ustawy czy rozporz¹dzenia) z Konstytucj¹. Jest to sposób ochrony zapisanych w Konstytucji
praw cz³owieka przed naruszeniami ze strony organów tworz¹cych prawo (parlamentu, który
uchwala ustawy, ale i rz¹du czy ministrów, wydaj¹cych rozporz¹dzenia). Konstytucja RP z 1997 r.
wprowadzi³a te¿ instytucjê Rzecznika Praw Dziecka.
Konstytucja jest najwy¿szym prawem w pañstwie 11 i wszelkie inne przepisy musz¹ byæ z ni¹
zgodne. St¹d zapisanie w Konstytucji praw i wolnoœci cz³owieka ma du¿e znaczenie dla zapewnienia ich przestrzegania 12. Jest tak jednak o tyle, o ile istnieje w pañstwie skuteczny system
kontroli konstytucyjnoœci prawa. W pañstwach Europy kontynentalnej kontrolê tê sprawuj¹
zwykle wyodrêbnione organy w³adzy — s¹dy konstytucyjne. W Polsce s¹d taki nosi nazwê
Trybuna³u Konstytucyjnego. G³ównym zadaniem Trybuna³u jest badanie — na wniosek uprawnionych do tego organów — zgodnoœci z Konstytucj¹ aktów normatywnych ni¿szego rzêdu.
Je¿eli rozpatrywany przepis jest zdaniem Trybuna³u niekonstytucyjny, traci moc.
W wielu pañstwach prawo zwracania siê do Trybuna³u przyznano nie tylko ró¿nym organom, ale i jednostkom, przez wprowadzenie tzw. skargi konstytucyjnej. Instytucjê takiej skargi
przewidzia³a w Polsce Konstytucja z 1997 r. Art. 79 ust. 1 Konstytucji stanowi, i¿ ka¿dy, czyje
konstytucyjne wolnoœci lub prawa zosta³y naruszone, ma prawo, na zasadach okreœlonych w ustawie,
wnieœæ skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie zgodnoœci z Konstytucj¹ ustawy lub innego
aktu normatywnego, na podstawie którego s¹d lub organ administracji publicznej orzek³ ostatecznie
o jego wolnoœciach lub prawach albo o jego obowi¹zkach okreœlonych w Konstytucji. Jest to zatem
skarga na niekonstytucyjnoœæ prawa, na którym oparto orzeczenie, a nie samego orzeczenia (np.
wyroku s¹du lub decyzji administracyjnej). Nie mo¿na wiêc w Polsce skar¿yæ siê do Trybuna³u Konstytucyjnego na to, ¿e dany organ (np. s¹d) wydaj¹c swoje orzeczenie zinterpretowa³
okreœlony przepis prawa w sposób nie daj¹cy siê pogodziæ z Konstytucj¹, je¿eli sam przepis,
zinterpretowany prawid³owo, sprzeczny z Konstytucj¹ nie jest.
Niektóre polityczne prawa cz³owieka, jak zw³aszcza prawo do petycji 13, prawo do uzyskiwania informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne 14, a tak¿e wolnoœæ s³owa i wolnoœæ stowarzyszania siê, maj¹ — oprócz swej wartoœci
samoistnej — tak¿e znaczenie dla ochrony innych wolnoœci i praw. Podobnie nale¿y oceniaæ
10 Porównaj artyku³ 5 Konstytucji RP, który zapewnienie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela wymienia wœród
zadañ pañstwa.
11 Art. 8 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. mówi: Konstytucja jest najwy¿szym prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
12 W polskiej Konstytucji z 1997 r. wolnoœci i prawa cz³owieka i obywatela zapisano w Rozdziale II.
13 Porównaj artyku³ 63 Konstytucji RP.
14 Porównaj artyku³ 61 Konstytucji RP.
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instrumenty tzw. demokracji bezpoœredniej 15, jak ludowa inicjatywa ustawodawcza czy referendum.
Konstytucja z 1997 r. zawiera tak¿e zapis, ¿e za szkodê poniesion¹ wskutek naruszenia praw
cz³owieka zagwarantowanych konstytucyjnie, nale¿y siê ofierze odszkodowanie 16.

13.

Po II wojnie œwiatowej intensywnie zaczê³a siê rozwijaæ ochrona praw cz³owieka na poziomie
miêdzynarodowym. Proces ten odbywa siê przede wszystkim poprzez umowy miêdzynarodowe,
w których pañstwa zobowi¹zuj¹ siê wzglêdem siebie, ¿e bêd¹ przestrzega³y okreœlonych praw
cz³owieka oraz tworz¹ miêdzynarodowe instytucje dla kontroli wype³niania tych zobowi¹zañ.
Traktaty takie wypracowuj¹ organizacje miêdzypañstwowe — na poziomie globalnym Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz ró¿ne organizacje na poziomie regionalnym — w Europie
przede wszystkim Rada Europy. Czêœæ umów miêdzynarodowych dotycz¹cych praw cz³owieka
jest poœwiêcona poszczególnym prawom lub prawom osób nale¿¹cych do okreœlonej grupy (np.
prawom dzieci), ale s¹ i takie, które zawieraj¹ w miarê kompletne katalogi podstawowych praw.
Miêdzynarodowe konwencje, o jakich mowa, przewiduj¹ ró¿norodne mechanizmy kontroli zobowi¹zañ pañstw, kontroli najczêœciej politycznej, a nie s¹dowej. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci
sprawozdania pañstw z wykonywania postanowieñ danej konwencji, sk³adane do specjalnych
miêdzynarodowych organów powo³anych do ich rozpatrywania i udzielania na tej podstawie
pañstwom zaleceñ oraz wyznaczanie specjalnych reporterów czy sprawozdawców, którzy mog¹
na miejscu badaæ sytuacjê w dziedzinie praw cz³owieka. Najmocniejszym œrodkiem kontroli
zobowi¹zañ pañstw, a tym samym ochrony praw cz³owieka na poziomie miêdzynarodowym, s¹
tzw. skargi indywidualne do s¹dowych lub eksperckich organów miêdzynarodowych. Skargi
takie maj¹ prawo z³o¿yæ jednostki podleg³e w³adzy danego pañstwa, je¿eli uwa¿aj¹, ¿e naruszy³o
ono wobec nich któreœ z praw cz³owieka zagwarantowanych przez dan¹ konwencjê. Oczywiœcie
skarga taka przys³uguje jednostkom tylko wtedy, gdy przewiduje to dana konwencja i tylko
wtedy, gdy pañstwo, o które chodzi, konwencj¹ t¹ siê zwi¹za³o.
Pierwszym dokumentem miêdzynarodowym zawieraj¹cym katalog praw cz³owieka by³a
przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Powszechna
Deklaracja Praw Cz³owieka. Deklaracja nie stwarza³a dla pañstw zobowi¹zañ prawnych — nie
mia³a wi¹¿¹cej mocy prawnej.
Dla pañstw, które j¹ podpisa³y, stanowi³a jednak zobowi¹zanie polityczne i odegra³a wa¿n¹
rolê jako swoisty wzorzec w dziedzinie praw cz³owieka.
Od czasu jej uchwalenia w ONZ trwa³y prace nad stworzeniem prawnie wi¹¿¹cych traktatów
poœwiêconych ochronie praw podstawowych jednostki. Ostatecznie w 1966 r. uchwalono dwa
Miêdzynarodowe Pakty Praw Cz³owieka — Pakt Praw Osobistych i Politycznych oraz Pakt
Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. Wesz³y one w ¿ycie w 1976 r.
Nied³ugo po Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (w 1950 r.) w systemie europejskim
(czyli w Radzie Europy — organizacji miêdzypañstwowej, której cz³onkiem jest tak¿e od 1991 r.
Polska) powsta³a tzw. Konwencja Europejska, czyli Konwencja o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci. Konwencja gwarantuje ludziom pozostaj¹cym pod w³adz¹ pañstw,
które siê ni¹ zwi¹za³y, prawa osobiste i polityczne oraz przewiduje mechanizm miêdzynarodowej
kontroli s¹dowej przestrzegania tych praw. Kontrolê tê sprawuje organ ochrony Konwencji
— Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu. Wyrok Trybuna³u, wed³ug którego
dane pañstwo naruszy³o któreœ z zapisanych w Konwencji Europejskiej praw w stosunku do
15

O demokracji przedstawicielskiej i bezpoœredniej bêdzie mowa w punkcie 16.
Art. 77 ust. 1. Konstytucji mówi bowiem, ¿e: ka¿dy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zosta³a mu wyrz¹dzona
przez niezgodne z prawem dzia³anie organów w³adzy publicznej. Naruszanie praw cz³owieka jest niezgodne z prawem,
poniewa¿ jest niezgodne z Konstytucj¹.
16
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okreœlonej osoby jest dla pañstwa wi¹¿¹cy i musi byæ wykonany. Naruszenie trzeba wówczas
usun¹æ (np. wypuœciæ kogoœ z wiêzienia, zmieniæ decyzjê administracyjn¹ itd.), a czasem te¿
wyp³aciæ odpowiednie odszkodowanie.
Oprócz Konwencji Europejskiej i Miêdzynarodowych Paktów ONZ, zarówno w systemie
ONZ, jak i Rady Europy, funkcjonuj¹ te¿ traktaty miêdzynarodowe poœwiêcone okreœlonym
prawom (np. wolnoœci od tortur) lub prawom cz³onków okreœlonych grup (np. dzieci).
Jednostkom w Polsce dostêpna jest — dla ochrony ich praw i wolnoœci zapisanych w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Osobistych i Politycznych, w Konwencji Europejskiej i w paru innych
umowach miêdzynarodowych (ONZ-owskich) — skarga indywidualna przeciwko pañstwu do
organów ochrony tych traktatów (w wypadku Miêdzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych organem tym jest Komitet Praw Cz³owieka ONZ w Genewie).
Miêdzynarodowa ochrona praw cz³owieka nie zast¹pi nigdy ochrony krajowej i ma wobec
niej charakter tylko pomocniczy. Przestrzeganie praw jednostki w praktyce zale¿y bowiem od
woli w³adz pañstwowych. Pomocniczoœæ ochrony miêdzynarodowej przejawia siê m.in. w tym,
¿e organy j¹ sprawuj¹ce nie przyjmuj¹ skarg jednostek, jeœli w sprawie nie zosta³y wykorzystane
œrodki prawne dostêpne w systemie wewnêtrznym pañstwa (np. jednostka nie wyst¹pi³a do s¹du
krajowego, choæ droga s¹dowa by³a w sprawie mo¿liwa).

14.

Niezwykle wa¿nym zagadnieniem jest kwestia ograniczeñ praw cz³owieka. Wiêkszoœæ tych
praw musi byæ ograniczana ze wzglêdu na potrzebê ochrony ró¿nych dóbr, które nierzadko
koliduj¹ z prawami i wolnoœciami jednostki. Zreszt¹ wœród dóbr tych znajduj¹ siê te¿ prawa
podstawowe innych jednostek.
Nale¿y odró¿niæ zwyk³e ograniczenia, zawsze dopuszczalne w demokratycznym spo³eczeñstwie, od ograniczeñ uzasadnionych nadzwyczajn¹ sytuacj¹, tak¹ jak wojna z obcym pañstwem
lub wewnêtrzny konflikt zbrojny. Na przyk³ad zawsze, zgodnie z panuj¹cymi pogl¹dami spo³ecznymi, mo¿na karaæ pozbawieniem wolnoœci szczególnie groŸnych przestêpców (zwyk³e, dopuszczalne ograniczenie prawa do wolnoœci osobistej), a w stanie wojny mo¿na np. w stosunku
do ¿o³nierzy nieco obni¿yæ zwyk³e standardy prawa do rzetelnego procesu, nie zapewniaj¹c
wszystkich, na co dzieñ rozbudowanych, gwarancji rzetelnoœci.
Na poziomie ochrony konstytucyjnej praw cz³owieka uwzglêdnianie sytuacji ekstremalnych
przejawia siê w dopuszczaniu przez konstytucje ograniczania niektórych praw w tak zwanych
stanach nadzwyczajnych pañstwa. Obowi¹zuj¹ca polska Konstytucja zna trzy takie stany: stan
wojenny, stan wyj¹tkowy i stan klêski ¿ywio³owej.
Na poziomie miêdzynarodowej ochrony podstawowych praw jednostki ten sam problem
rozwi¹zywany jest przez zawieranie w traktatach miêdzynarodowych poœwiêconych ochronie
tych praw specjalnych klauzul, pozwalaj¹cych na zawieszenie niektórych zobowi¹zañ pañstw
w wypadku, jak ujmuje to Konwencja Europejska: wojny lub innego niebezpieczeñstwa publicznego
zagra¿aj¹cego ¿yciu narodu 17.
Zgodnie ze wspó³czesn¹ koncepcj¹ praw cz³owieka istniej¹ jednak prawa, których nie mo¿na
ograniczyæ w ¿adnym wypadku, nawet na czas wojny. S¹ to wiêc prawa absolutne. Dla zobrazowania stanu prawnego w tym wzglêdzie pos³u¿my siê systemem Konwencji Europejskiej.
W systemie tym prawami, które nie mog¹ byæ ograniczone nawet w wypadku wojny lub innego
niebezpieczeñstwa publicznego, s¹ nastêpuj¹ce wolnoœci: prawo do wolnoœci od tortur i innego
nieludzkiego albo poni¿aj¹cego traktowania lub karania, prawo do nie bycia trzymanym w niewolnictwie lub w poddañstwie, prawo do nie bycia karanym bez podstawy prawnej oraz prawo
do nie bycia ponownie s¹dzonym lub karanym za ten sam czyn. Nale¿y tu te¿ w zasadzie prawo
17

Patrz art. 15 ust. 1. Konwencji.
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do ¿ycia, ale kwestia jego dopuszczalnych ograniczeñ w systemie konwencji jest nieco bardziej
skomplikowana.
Konwencja i protoko³y do niej znaj¹ znacznie wiêcej praw, które mog¹ byæ ograniczane tylko
w sytuacjach nadzwyczajnych, a nie mog¹ w sytuacji normalnego, pokojowego ³adu w demokratycznym pañstwie. Wymieñmy przyk³adowo:
• prawo do bezpieczeñstwa osobistego 18,
• prawo do s¹du i do rzetelnego procesu s¹dowego z wyj¹tkiem jawnoœci rozprawy, która mo¿e
byæ ograniczana,
• prawo do nauki,
• prawo do wolnych wyborów.
Poniewa¿ zarówno teoria, jak i prawo przedmiotowe uznaj¹ pewne ograniczenia wiêkszoœci
praw cz³owieka za dopuszczalne, zasadniczego znaczenia nabieraj¹ warunki dopuszczalnoœci
tych ograniczeñ. Kiedy ktoœ niezajmuj¹cy siê na co dzieñ prawami cz³owieka czyta pierwszy raz
Konwencjê Europejsk¹ — czyli najskuteczniej na poziomie miêdzynarodowym chroni¹cy prawa
cz³owieka dokument — jest zwykle rozczarowany. Dzieje siê tak, gdy¿ w rozdziale I Konwencji,
gdzie zapisano chronione przez ni¹ prawa i wolnoœci, wiêcej miejsca zajmuje opisanie dopuszczalnych ograniczeñ praw, ni¿ samo ich zadeklarowanie. Jest jednak tak dlatego, ¿e traktat ten
zosta³ wyposa¿ony w skuteczny mechanizm ochronny, w którym w konkretnych wypadkach
bada siê, czy dosz³o do naruszenia danego prawa lub wolnoœci. Dla takiego badania precyzyjne
okreœlenie dopuszczalnych ograniczeñ ma zasadnicze znaczenie. Ujêcie tych ograniczeñ w Konwencji sta³o siê wp³ywowym wzorcem, którego oddzia³ywanie na przyk³ad na obowi¹zuj¹c¹
polsk¹ Konstytucjê jest oczywiste.
Modelowe w tym wzglêdzie jest zw³aszcza rozwi¹zanie Konwencji Europejskiej, dotycz¹ce
wolnoœci zagwarantowanych w jej artyku³ach od ósmego do jedenastego 19. Artyku³y te sk³adaj¹
siê z dwóch ustêpów, z których pierwszy deklaruje dan¹ wolnoœæ, a drugi reguluje dopuszczalnoœæ
jej ograniczeñ. Organ ochrony Konwencji — Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu,
badaj¹c, czy w konkretnych sprawach dosz³o do naruszenia jakiejœ wolnoœci zawartej w tych artyku³ach, postêpuje zgodnie ze wskazówkami p³yn¹cymi z ujêcia w nich kwestii dopuszczalnoœci
ograniczeñ. Po pierwsze bada, czy dane zachowanie w³adz by³o w ogóle ingerencj¹ w sferê chronion¹ okreœlon¹ wolnoœci¹. Jeœli tak, s¹d strasburski stosuje kilkustopniowy test dla stwierdzenia,
czy ingerencja by³a w œwietle Konwencji dopuszczalna. Warunki dopuszczalnoœci ograniczeñ s¹
nastêpuj¹ce:
• ograniczenie musi byæ przewidziane przez wewnêtrzne prawo danego pañstwa (polska Konstytucja wymaga tu formy ustawy, a wiêc prawa stanowionego przez pochodz¹cy z wolnych
wyborów parlament — nie mo¿na wiêc w Polsce ograniczaæ praw podstawowych rozporz¹dzeniami, czyli aktami prawa podstawowego, tworzonymi przez ró¿ne organy w³adzy),
• ograniczenie musi mieæ na celu ochronê okreœlonych wartoœci czy dóbr wymienionych w danym przepisie Konwencji (np. wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê mo¿na wed³ug
Konwencji Europejskiej ograniczyæ z uwagi na: interesy bezpieczeñstwa pañstwowego lub
publicznego, ochronê porz¹dku i zapobieganie przestêpstwom, ochronê zdrowia i moralnoœci
lub ochronê praw i wolnoœci innych osób),
18 Jest to prawo œciœle zwi¹zane z prawem do wolnoœci osobistej — chroni ono przed arbitralnoœci¹ pozbawiania
tej wolnoœci przez w³adze. Zgodnie z tym prawem pozbawiæ wolnoœci (zatrzymaæ, aresztowaæ, uwiêziæ itp.) mo¿na
tylko w wypadkach przewidzianych przez prawo i w trybie przewidzianym przez prawo, którego to trybu podstawowe sk³adniki, z s¹dow¹ kontrol¹ legalnoœci pozbawienia wolnoœci na czele, to te¿ element prawa do bezpieczeñstwa
osobistego.
19 W przepisach tych Konwencja gwarantuje: prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego, wolnoœæ myœli,
sumienia i wyznania, wolnoœæ wyra¿ania opinii oraz wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê.
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•

ograniczenie musi byæ ze wzglêdu na te dobra konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie
i proporcjonalne do stopnia ich zagro¿enia (nie mo¿e zatem iœæ dalej, ni¿ by³oby to konieczne
dla ich ochrony; w ka¿dym przypadku nale¿y uchwyciæ wywa¿on¹ proporcjê pomiêdzy
istotnymi celami spo³ecznymi a prawami jednostki).
Dopiero ³¹czne spe³nienie wymienionych wy¿ej warunków umo¿liwia Trybuna³owi stwierdzenie, czy w danej sprawie nie dosz³o do naruszenia danej wolnoœci, czy podjêta przez w³adze
ingerencja w sferê chronion¹ przez tê wolnoœæ mieœci³a siê w zakresie dopuszczalnych jej ograniczeñ.

15.

Nastêpnym krokiem po zagwarantowaniu w konstytucjach praw obywatelskich by³o wpisywanie do konstytucji obywatelskich obowi¹zków (takich jak podatki czy obowi¹zek obrony
ojczyzny, którego typow¹ form¹ realizacji jest s³u¿ba wojskowa). Podkreœliæ tu trzeba, ¿e wprawdzie uchylanie siê od wype³niania konstytucyjnych obowi¹zków poci¹ga za sob¹ z regu³y sankcje
ze strony pañstwa, ale nie ma takiego zwi¹zku miêdzy prawami gwarantowanymi konstytucyjnie
a obowi¹zkami, który by polega³ na uzale¿nieniu przez w³adze realizacji praw czy przestrzegania
wolnoœci od wype³niania przez dan¹ osobê jej obowi¹zków.

16.

W praktyce prawa cz³owieka mog¹ byæ przestrzegane tylko w takim pañstwie, jakie okreœlamy
mianem demokratycznego pañstwa prawnego 20.
Charakter demokratyczny ma w³adza: pochodz¹ca z wolnych wyborów, ograniczona i podzielona.
W demokracji w³adza nale¿y do obywateli pañstwa, którzy jednak rzadko sprawuj¹ j¹ bezpoœrednio (np. bior¹c udzia³ w referendum), z regu³y zaœ przez swoich swobodnie wybranych
przedstawicieli, np. pos³ów lub senatorów (demokracja przedstawicielska).
Demokracja wspó³czesna to ju¿ na pewno nie po prostu rz¹dy wiêkszoœci. S¹ to ograniczone
rz¹dy wiêkszoœci — ograniczone przez prawa cz³owieka. Tak¿e demokratyczna w³adza nie mo¿e
naruszaæ tych praw.
Historiê praw cz³owieka mo¿na przeœledziæ jako historiê ograniczania w³adzy, a zw³aszcza
arbitralnoœci w³adzy na rzecz poszerzaj¹cej siê sfery wolnoœci jednostki 21. Ograniczanie to
odbywa³o siê przede wszystkim w drodze wprowadzania podstawowych praw cz³owieka do
obowi¹zuj¹cego prawa. Taki by³ jeden z zasadniczych motywów powstawania od koñca XVIII
wieku w USA 22 i w Europie pisanych konstytucji. W³aœnie zasad¹ konstytucjonalizmu nazywamy
zasadê w³adzy ograniczonej. Konstytucja ogranicza nie tylko w³adzê wykonawcz¹, ale i w³adzê
tworz¹c¹ prawo, w³adzê ustawodawcz¹, poniewa¿ jest najwy¿szym prawem w pañstwie. Przez
konstytucjê z regu³y chronione s¹ podstawowe prawa cz³owieka oraz zasady ustroju pañstwa,
jako ¿e opisuje ona tak¿e stosunki pomiêdzy naczelnymi organami w³adzy. Trzeci rodzaj norm,
jakie zawieraj¹ zwykle konstytucje, to normy odnosz¹ce siê do ich zmiany. Na ogó³ normy te
utrudniaj¹ dokonanie zmiany konstytucji (np. wymagaj¹c do tego znacznej wiêkszoœci g³osów
w parlamencie).
W³adza konstytucyjna zatem to w³adza ograniczona przez wyjêcie spoza zwyk³ego politycznego procesu decyzyjnego podstawowych praw jednostki oraz samych „regu³ gry” politycznej.
20

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP z 1997 r. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pañstwem prawnym.
Œciœle rzecz bior¹c, stwierdzenie to jest ca³kowicie adekwatne w odniesieniu do praw cz³owieka osobistych i politycznych, mniej do praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych.
22 W wypadku USA, obok Karty Praw z 1791 r. (pierwsze dziesiêæ poprawek do amerykañskiej konstytucji), wspomnieæ trzeba wczeœniejsz¹ Deklaracjê Niepodleg³oœci z 1776 r., która odwo³ywa³a siê do praw cz³owieka. Deklaracja
uzmys³awia, ¿e prawa te leg³y u podstaw amerykañskiej pañstwowoœci.
21
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W³adza demokratyczna to nie tylko ograniczona przez prawa cz³owieka w³adza pochodz¹ca
z wolnych wyborów — to tak¿e w³adza podzielona. Podzia³ w³adzy w pañstwie miêdzy ró¿ne
organy posiadaj¹ce odrêbne kompetencje jest konieczny m.in. dla zapewnienia ochrony praw
cz³owieka. S¹ to przecie¿ prawa przys³uguj¹ce przeciwko pañstwu, a trudno oczekiwaæ, ¿eby
jednolita w³adza chroni³a przed sam¹ sob¹.
Z regu³y podzia³ w³adzy w demokracjach wspó³czesnych przyjmuje, pod wp³ywem koncepcji Locke’a 23 i zw³aszcza Monteskiusza, formê trójpodzia³u — na w³adzê ustawodawcz¹,
wykonawcz¹ i s¹downicz¹ 24.
Pojêæ „demokracja” i „prawa cz³owieka” na pewno nie nale¿y myliæ, ale nie jest te¿ tak, ¿e
zachowuj¹c zwi¹zki zewnêtrzne (demokracja jako warunek faktyczny przestrzegania praw cz³owieka, prawa cz³owieka jako ograniczenie w³adzy w demokracji) s¹ to pojêcia ca³kiem roz³¹czne.
Druga — obok praw osobistych — najstarsza grupa praw uznanych za prawa cz³owieka
— prawa polityczne, to w istocie minimalny standard demokracji. Chodzi przede wszystkim
o prawo do wolnych wyborów i pozosta³e prawa tzw. politycznego uczestnictwa — prawo do
udzia³u w referendum, prawo równego dostêpu do s³u¿by publicznej (a oprócz nich np. wolnoœæ
zrzeszania siê i wolnoœæ zgromadzeñ). Choæ — jak zosta³o to powiedziane wy¿ej — demokracja
to nie tylko wolne wybory, jednak wolne wybory to na pewno fundament demokracji, dlatego
pojêcia „demokracja” i „prawa cz³owieka” ³¹cz¹ siê ze sob¹.
Poszanowania praw cz³owieka mo¿na siê spodziewaæ od pañstwa, które nie tylko zachowuje
demokratyczn¹ formê rz¹dów, ale ma tak¿e charakter pañstwa prawnego.
Przed arbitralnoœci¹ wkraczania w³adzy w ¿ycie jednostek chroni jasne prawo, które w³adza
musi respektowaæ i któremu sama podlega. Pañstwo prawne to pañstwo, w którym „rz¹dzi”
prawo, a nie arbitralna wola urzêdnika czy innego funkcjonariusza. Wszystkie organy takiego
pañstwa, zgodnie z tzw. zasad¹ legalizmu, dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa 25. W³adzy
wolno wiêc tylko tyle, na ile zezwala jej prawo, a obywatele z kolei nie mog¹ czyniæ tylko tego,
czego prawo im zakazuje 26.
Rz¹dy prawa s¹ równie istotn¹ gwarancj¹ wolnoœci jednostki, co prawa cz³owieka, a prawa
cz³owieka nie mog¹ byæ faktycznie respektowane i skutecznie chronione w pañstwie, które nie
jest pañstwem prawnym. Jest tak choæby ze wzglêdu na koniecznoœæ wprowadzania ograniczeñ
tych praw — jeœli wypadki, w których ograniczenia s¹ dopuszczalne, nie by³yby przewidziane
przez prawo, tylko zale¿ne od arbitralnej woli w³adzy, skuteczna ochrona praw podstawowych
by³aby fikcj¹.

17.

Z prawami cz³owieka, obok demokracji i pañstwa prawnego, wi¹¿¹ siê te¿ œciœle takie wartoœci,
jak wolnoœæ i równoœæ.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e prawa cz³owieka (zw³aszcza osobiste i polityczne) chroni¹ wolnoœæ
jednostki ludzkiej.
Narodzinom koncepcji praw cz³owieka w czasach oœwiecenia towarzyszy³a myœl o ograniczeniu w³adzy, a zatem o zapewnieniu jednostce wolnoœci od pañstwa. Taki rodzaj wolnoœci
jest fundamentem amerykañskiej kultury politycznej. W Europie silna by³a natomiast tendencja do zrealizowania wolnoœci jednostki w³aœnie przez pañstwo. Symptomatyczne jest zapisanie
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John Locke wyró¿nia³ w³adzê ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i federacyjn¹.
Znanym przyk³adem pañstwa demokratycznego, które nie realizuje tego modelu, jest Szwajcaria. Rz¹d federalny
jest tu tylko czymœ w rodzaju komitetu wykonawczego parlamentu.
25 W polskiej Konstytucji zasadê legalizmu zawarto w art. 7.
26 Twierdzenie, ¿e obywatele mog¹ czyniæ wszystko, czego prawo im nie zakazuje, sprowadza siê do tego, ¿e dowolnie
dzia³aj¹c w sferze nieobjêtej zakazami prawnymi, nie mog¹ oni spotkaæ siê z ¿adnymi negatywnymi reperkusjami ze
strony w³adzy publicznej. Twierdzenie takie nie godzi oczywiœcie w uznawanie pozaprawnych obowi¹zków moralnych
czy nawet obyczajowych.
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w amerykañskiej Deklaracji Niepodleg³oœci z 1776 r. prawa cz³owieka do d¹¿enia do szczêœcia
(w którym to d¹¿eniu pañstwo ma nie przeszkadzaæ), a we francuskiej rewolucyjnej Deklaracji
Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 r. prawa do szczêœcia po prostu. Zatem zgodnie z filozofi¹ tego drugiego aktu, pañstwo ma byæ takim rozwi¹zaniem konfliktów spo³ecznych, które
gwarantuje szczêœcie jednostkom.
Wp³yw tego modelu myœlenia na historiê Europy jest co najmniej dwojaki.
Z jednej strony tworzy on — razem z wp³ywem konfliktów spo³ecznych doby kapitalizmu
w XIX wieku i rozwojem idei socjalistycznych — podwaliny pod póŸniejsz¹ koncepcjê praw
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. S¹ to bowiem prawa nie „przeciw pañstwu”, jak to
by³o w wypadku praw osobistych i politycznych, lecz „przez pañstwo”, które ma zapewniæ
ludziom pewne œwiadczenia.
Z drugiej strony, nie mo¿na nie zauwa¿yæ zwi¹zku pomiêdzy koncepcj¹ wolnoœci „przez
pañstwo”, a narodzeniem siê w Europie ruchów totalitarnych, wed³ug których w³adza i tylko
w³adza mo¿e uszczêœliwiæ swoich poddanych, a które w praktyce totalitarnych re¿imów okaza³y
siê zaprzeczeniem wszelkiej wolnoœci.
Równoœæ ludzi to m.in. równoœæ przys³uguj¹cych im praw podstawowych 27. Ale nie tylko.
Idea³ równoœci bywa rozumiany rozmaicie — jako równoœæ warunków ¿ycia, jako równoœæ
szans i wreszcie — jako równoœæ wobec prawa i w³adz publicznych. To ten ostatni, liberalny
idea³ równoœci jest wa¿ny dla koncepcji praw cz³owieka.
Równoœæ wobec prawa wymaga, aby prawo przedmiotowe w jednakowy sposób traktowa³o
ludzi znajduj¹cych siê w jednakowych sytuacjach. Ka¿dy, kto znajduje siê w pewnej sytuacji lub
nale¿y do pewnej kategorii ludzi (np. osób poni¿ej 18 roku ¿ycia, osób osi¹gaj¹cych pewien
dochód, osób, które przekraczaj¹ granicê pañstwow¹, osób staraj¹cych siê o prawo jazdy) podlegaæ powinien takiemu samemu prawu reguluj¹cemu te sytuacje i w³aœciwemu dla tych kategorii,
jakiemu podlegaj¹ wszyscy inni ludzie nale¿¹cy do tej samej kategorii czy bêd¹cy w podobnej
sytuacji. Ró¿nice w regulacji prawnej s¹ dopuszczalne tylko wtedy, gdy istniej¹ po temu bardzo
mocne, racjonalne uzasadnienia. Mo¿na na przyk³ad bez pogwa³cenia zasady równoœci odmówiæ wydawania prawa jazdy niewidomym, ale nie mo¿na ju¿ nieposiadaj¹cym samochodu czy
bezdomnym.
Równoœæ wobec prawa odnosi siê wiêc do prawa przedmiotowego (norm prawnych), a nie
podmiotowego — nie jest równoœci¹ praw. Jeœli chodzi o prawa podmiotowe, ludzie s¹ równi
tylko w zakresie praw podstawowych, w innych zakresach nie, i jest to sytuacja normalna. Na
przyk³ad w obszarze prawa cywilnego nie wszyscy mamy takie same uprawnienia — jednym
ludziom przys³uguj¹ prawa wynikaj¹ce z posiadania rachunku bankowego czy nieruchomoœci
rolnej, a innym nie, niektórzy maj¹ swoje mieszkania na w³asnoœæ, a inni je tylko wynajmuj¹ itd.
Równe traktowanie przez w³adze publiczne odnosi siê z kolei nie do sfery prawa, a do
sfery praktyki. Chodzi o jednakowe traktowanie w kontaktach z w³adz¹ ka¿dego cz³owieka
znajduj¹cego siê w jednakowej sytuacji. Jest to idea³ bardzo trudny do realizacji. W praktyce
funkcjonariuszom pañstwowym trudno nieraz zignorowaæ faktyczne nierównoœci ludzi w zakresie maj¹tków, wp³ywów czy presti¿u spo³ecznego. Ludzie znani i bogaci s¹ z regu³y traktowani
lepiej.
Obie liberalne równoœci — wobec prawa i wobec w³adzy (zwana te¿ równoœci¹ przed prawem)
— rozpatrywane ³¹cznie zbli¿aj¹ siê do pojêcia zakazu dyskryminacji. Jednak w aktach prawnych
poœwiêconych ochronie praw cz³owieka zwykle zakaz ten formu³uje siê osobno, obok zasady
równoœci 28. Jest to z regu³y motywowane rozci¹gniêciem gwarantowanej przez w³adze ochrony
przed dyskryminacj¹ tak¿e przeciwko dzia³aniom upoœledzaj¹cym ze strony innych podmiotów
27

To, ¿e prawa cz³owieka s¹ równe dla wszystkich, podkreœla Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka.
Konstytucja RP z 1997 r. poœwiêca temu zagadnieniu art. 32, w jego ustêpie 1. deklaruj¹c równoœæ wobec prawa
i prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne, a w ust. 2 formu³uj¹c zakaz dyskryminacji.
28
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ni¿ organy w³adzy (np. ze strony pracodawców, gdy odmawiaj¹ oni zatrudnienia ze wzglêdu na
p³eæ 29).
Nie jest traktowana jako naruszenie zasady równoœci ani zakazu dyskryminacji tzw. dyskryminacja pozytywna, czyli przyznawanie przez pañstwo specjalnych uprawnieñ lub œwiadczeñ
osobom nale¿¹cym do grup faktycznie znajduj¹cych siê w sytuacji gorszej ni¿ reszta spo³eczeñstwa. Taka „dyskryminacja” zmierza do niwelowania faktycznych nierównoœci ludzi i s³u¿y
zasadzie równoœci, rozumianej jednak nie w sposób formalny — jaki by³ opisany wy¿ej —
a bardziej jako równoœæ szans.

18.

Prawa cz³owieka nie tworz¹ zamkniêtego katalogu. Wraz z rozwojem techniki i przemianami
spo³ecznymi wy³aniaj¹ siê nowe prawa (np. w obszarze biomedycyny), które w zmienionych
warunkach uznaje siê za niezbêdne dla ochrony godnoœci cz³owieka.

29 Polska Konstytucja ujmuje zakaz dyskryminacji w³aœnie w ten sposób, bardzo szeroko — zgodnie z art. 32.2: Nikt
nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym, spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
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Historia praw cz³owieka to dzieje ograniczania w³adzy pañstwowej nad cz³owiekiem, rozszerzania praw jednostki oraz budowania ich ochrony.
Prawa cz³owieka swoimi korzeniami siêgaj¹ czasów staro¿ytnych. Godnoœæ, równoœæ, wolnoœæ to pojêcia, które znane by³y ju¿ wtedy. W Ksiêdze Rodzaju Starego Testamentu mo¿na znaleŸæ wyraŸnie ideê godnoœci cz³owieka. Wyra¿ona jest ona w opisie stworzenia œwiata: uczyñmy
cz³owieka na obraz i podobieñstwo nasze... na obraz Bo¿y uczyniony jest Cz³owiek.
Filozofowie greccy g³osili wolnoœæ i równoœæ ludzi, wywodz¹c je z praw naturalnych. Uzasadniali tymi prawami pochodzenie w³adzy z woli ludzi, a tym samym wy¿szoœæ praw naturalnych
nad stanowionymi (Sofokles — „Antygona”).
Tego okresu siêgaj¹ te¿ korzenie pierwszych praw politycznych. W staro¿ytnych Atenach
obywatele (oprócz kobiet, dzieci, przybyszów i niewolników) korzystali z czynnego i biernego
prawa wyborczego.
W staro¿ytnym Rzymie mo¿na szukaæ pocz¹tków prawa do rzetelnego procesu, a w Prawie
XII Tablic istnieje zapis o zakazie stosowania prawa wstecz.
Œredniowiecze jest okresem, w którym nastêpuje dalsze ograniczanie w³adzy na rzecz powstaj¹cych nowych organów i instytucji, reprezentantów ró¿nych grup spo³ecznych. Symbolicznym pierwszym momentem funkcjonowania s¹downictwa tamtych czasów by³o ustanowienie
s¹dów bo¿ych, zwanych ordaliami. Polega³y one na przekazaniu decyzji o winie i karze oskar¿onego niezale¿nemu od króla sêdziemu — ogniowi i wodzie. Mimo ca³ego paradoksu stosowania
tortur, jest to przyk³ad ograniczenia w³adzy panuj¹cego. W Anglii zaczê³y powstawaæ s¹dy niezale¿ne od w³adzy królewskiej, np. s¹dy Parów.
Nastêpowa³o równie¿ ograniczanie w³adzy królewskiej w dziedzinie politycznej na rzecz
parlamentów reprezentuj¹cych, obok króla, mo¿now³adców, szlachtê i duchowieñstwo.

Wybrane przywileje polskiej szlachty
Przywilej koszycki z 1374 r. m.in. zwalnia³ z podatków ziemiê szlachty, nak³adaj¹c jedynie podatki
na ³any ch³opskie. Ogranicza³ tak¿e obowi¹zek ochrony ojczyzny tylko do granic pañstwa.
Wyprawy zagraniczne mia³y byæ p³atne. Dwór szlachcica przestawa³ byæ w³asnoœci¹ króla,
który musia³ p³aciæ za pobyt w nim.
Przywilej jedlneñsko-krakowski z 1430–31 r. gwarantowa³ szlachcie wolnoœæ osobist¹ i maj¹tkow¹.
Przywilej cerekwicko-nieszawski z 1454 r. dawa³ szlachcie prawo do podejmowania decyzji o polityce pañstwa. Podatki i wyprawy zagraniczne ustanawiano na sejmikach ziemskich, bêd¹cych
przedstawicielstwami szlachty z danego terenu.
W roku 1492 powsta³ Sejm Walny, w którym obok króla uczestniczyli przedstawiciele szlachty
i mo¿now³adztwa.
Rok 1505 przyniós³ Konstytucjê nihil novi, która gwarantowa³a dotychczasowe prawa szlachty.
W 1572 r. ustanowiono woln¹ elekcjê, czyli wybór króla przez szlachtê.
W 1652 r. wprowadzono zasadê liberum veto, ograniczaj¹c¹ rolê parlamentu poprzez mo¿liwoœæ
zerwania sejmu przez pos³a i niedopuszczenie do przeg³osowania wa¿nej decyzji.
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W œredniowieczu nast¹pi³ dalszy rozwój poszczególnych praw cz³owieka. Powsta³y pierwsze
dokumenty zawieraj¹ce kilka tego rodzaju praw oraz gwarantuj¹ce ich ochronê. Takim kodeksem
praw by³a m.in. angielska Wielka Karta Wolnoœci (Magna Charta Libertatum) z 1215 r. Zapisano
w niej: prawo do s¹du, wolnoœci poruszania siê, prawo w³asnoœci itd. Beneficjentem tych praw
by³a tylko czêœæ ludnoœci (mo¿now³adztwo, szlachta, duchowieñstwo, mieszczañstwo).
Gildie oraz cechy rzemieœlnicze s¹ przyk³adami pierwszych samorz¹dów zawodowych, chroni¹cych prawa pracownicze. Dawa³y one pocz¹tek pierwszym prawom socjalnym, gwarantowa³y
pomoc dzieciom i wdowie po zmar³ym mistrzu.
Rozwija³a siê tak¿e pomoc socjalna, któr¹ pocz¹tkowo organizowa³y osoby prywatne i Koœció³, udzielaj¹c ja³mu¿ny oraz zak³adaj¹c pierwsze przytu³ki i ochronki. PóŸniej zaczê³y to robiæ
w³adze pañstwowe.
Pawe³ W³odkowic na soborze w Konstancji w 1418 r. g³osi³ ideê tolerancji religijnej, rozwiniêt¹
dopiero w nastêpnej epoce. Po okresie d³ugich walk religijnych w Europie, pokój augsburski
z 1555 r. dla pañstw niemieckich i pokój westfalski z 1648 r. dla pañstw europejskich zapewni³y
wolnoœæ religijn¹.
Myœliciele XVII i XVIII wieku w swoich pracach rozwinêli koncepcjê w³adzy ograniczonej. John Locke, Monteskiusz, Jan Jakub Rousseau opracowali teoriê praw natury oraz umowy
spo³ecznej (ludzie zawieraj¹ umowê z pañstwem przekazuj¹c mu uprawnienia w³adcze, otrzymuj¹c w zamian gwarancjê wolnoœci i równoœci oraz ochronê praw — do ¿ycia, w³asnoœci itd.).
W pismach Monteskiusza sformu³owana zosta³a bardzo wp³ywowa idea podzia³u w³adzy na:
ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹. Ka¿da z nich jest niezale¿na, wszystkie nawzajem siê
kontroluj¹, ale tak¿e wspó³dzia³aj¹ ze sob¹.
Koncepcja w³adzy ograniczonej znalaz³a wyraz w dwóch wielkich XVIII-wiecznych rewolucjach (amerykañskiej i francuskiej) oraz ich dokumentach. Uzasadnia³y one prawo do oporu
przeciw z³ej w³adzy, która przesta³a dzia³aæ w interesie ludzi, a lud uznany by³ za Ÿród³o wszelkiej
w³adzy. Amerykañska Deklaracja Niepodleg³oœci w 1776 r. g³osi³a, ¿e wszyscy ludzie stworzeni
zostali jako równi sobie, Stwórca wyposa¿y³ ich w pewne niepozbywalne prawa, dla zabezpieczenia których ustanowiono rz¹dy, ale ilekroæ jakaœ forma rz¹dów zaczyna gwa³ciæ te zasady, naród ma
prawo do jej zmiany... 1. Zaœ francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 r. stwierdza³a: ludzie rodz¹ siê i pozostaj¹ wolni i równi z punktu widzenia prawa i posiadaj¹ naturalne
i nieprzedawnione prawa cz³owieka, których ochrona jest obowi¹zkiem pañstwa. Jak g³osi nastêpna
francuska Deklaracja z 1793 r. w art. 35 — je¿eli rz¹d gwa³ci prawa ludu, powstanie jest dla ludu i dla
ka¿dej cz¹stki ludu najœwiêtszym prawem, a zarazem najpilniejszym obowi¹zkiem 2. Dokumenty te
da³y równie¿ pocz¹tek tworzeniu podstawowego katalogu praw i wolnoœci cz³owieka.
Ewolucja, jaka zasz³a od epoki œredniowiecza do XVIII wieku, jest ogromna — od ograniczania w³adzy królewskiej do koncepcji w³adzy sprawowanej przez lud.
Wiek XIX to okres walk o w³adzê starego porz¹dku z rodz¹cym siê kapitalizmem. W konsekwencji tej walki prawa polityczne rozszerzone zosta³y na kolejne krêgi spo³eczeñstwa. Zaczê³y
powstawaæ partie polityczne, reprezentuj¹ce interesy ró¿nych grup spo³ecznych. W wyniku
œcieraj¹cych siê wp³ywów ustanowiono pewien zakres ró¿nych praw. Prawa te zapisywane by³y
w konstytucjach.
Nast¹pi³y czasy, gdy zaczê³y rozwijaæ siê podwaliny praw socjalnych i ekonomicznych. Ostre
konflikty w dziedzinie gospodarczej i spo³ecznej doprowadzi³y do pierwszych zapisów chroni¹cych pracowników przed wyzyskiem pracodawców. Za ochron¹ praw pracowniczych posz³y
1 Wiek XVI–XVIII w Ÿród³ach. Wybór tekstów Ÿród³owych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii
i studentów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 470.
2 Tam¿e: s. 487, s. 489.
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inne prawa socjalne — opieka pañstwa nad chorymi, dzieæmi, niedo³ê¿nymi. Prawa socjalne
i ekonomiczne wyznacza³y pañstwu dodatkowe zadanie — rolê opiekuna.
W XIX wieku rozwinê³o siê równie¿ prawo humanitarne. Impuls do jego powstania da³y
okrucieñstwa bitwy francusko-w³oskiej pod Solferino w 1859 r.
Henryk Dunant powo³a³ do ¿ycia organizacjê, która doprowadzi³a do zorganizowania pierwszych miêdzynarodowych konferencji poœwiêconych pomocy rannym ¿o³nierzom. W 1864 r.
wydano Konwencjê O polepszeniu losu rannych wojskowych w armiach w polu bêd¹cych. Zapocz¹tkowa³a ona rozwiniêcie siê miêdzynarodowego prawa humanitarnego, zapisanego w konwencjach haskich i genewskich. Dotyczy³y one traktowania jeñców wojennych, ludnoœci cywilnej,
ochrony szpitali, obiektów cywilnych i zabytkowych, broni dopuszczalnej do u¿ycia. Powsta³a
pierwsza miêdzynarodowa organizacja pozarz¹dowa — Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy¿a.
Na prze³omie wieków zaczêto wcielaæ w ¿ycie ochronê praw gwarantowanych osobom ze
wzglêdu na ich s³ab¹ pozycjê w spo³eczeñstwie. Dotyczy³o to pracowników (Miêdzynarodowa
Organizacja Pracy), dzieci (Deklaracja Praw Dziecka), osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych (traktat wersalski z 1919 r.). Dalszy rozwój ochrony praw osób nale¿¹cych do okreœlonych
mniejszoœci spo³ecznych nast¹pi³ dopiero po II wojnie œwiatowej.
Rozwijaj¹cym siê prawom i wolnoœciom cz³owieka zagra¿a³y ró¿nego rodzaju koncepcje filozoficzne, doktryny polityczne, ruchy spo³eczne. Nacjonalizmy, fundamentalizmy religijne, rz¹dy
totalitarne podporz¹dkowywa³y interesy jednostki interesom narodu, pañstwa, religii. Ideologie
oraz wydarzenia II wojny œwiatowej uzmys³owi³y ludziom, ¿e prawa cz³owieka nie mog¹ byæ
tylko spraw¹ wewnêtrzn¹ poszczególnych pañstw. Konieczna jest ich miêdzynarodowa ochrona
oraz d¹¿enie do pokoju na œwiecie. S³u¿yæ temu mia³a Organizacja Narodów Zjednoczonych,
która powo³a³a do ¿ycia ró¿ne organy i agendy. Zajmuj¹ siê one promocj¹ praw cz³owieka oraz
ich ochron¹.
W œlad za ONZ posz³y pañstwa zachodniej Europy, tworz¹c swoj¹ regionaln¹ organizacjê —
Radê Europy maj¹c¹ na celu m.in. rozpowszechnianie i zabezpieczenie praw cz³owieka (Trybuna³
Praw Cz³owieka w Strasburgu).
W okresie powojennym inne powstaj¹ce organizacje miêdzynarodowe (Unia Europejska,
Inicjatywa Œrodkowoeuropejska) w mniejszym lub wiêkszym zakresie zajmowa³y siê prawami
cz³owieka. Dzisiejszy system promocji i ochrony tych¿e praw jest bardzo szeroki, lecz czasami
ma³o skuteczny.

Katalog praw i wolnoœci cz³owieka
Prawa i wolnoœci cz³owieka, zapisywane w rozmaitych dokumentach, bywaj¹ ró¿nie sformu³owane i ujmowane w ró¿nym stopniu szczegó³owoœci. W du¿ej mierze zale¿y to od twórców
dokumentu, znaczenie ma te¿ oficjalne t³umaczenie tekstu. I tak np. ONZ-owski Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych zawiera przede wszystkim katalog praw, które
uwa¿ane s¹ za osobiste i polityczne, a nie obywatelskie i polityczne.
Wolnoœæ s³owa mo¿e w dokumentach byæ zapisana jako: „wolnoœæ ekspresji”, „swoboda
wypowiedzi”, „prawo do zdobywania, przetwarzania i przekazywania informacji” itd. Wolnoœæ
zrzeszania siê wystêpuje jako: „prawo do stowarzyszeñ”, „prawo do wolnoœci zrzeszania siê”,
„swoboda stowarzyszeñ”.
Od XVII wieku, gdy prawa cz³owieka zaczê³y stopniowo pojawiaæ siê w relacji jednostka
– w³adza, ich katalog rozszerza³ siê. W miarê rozwoju ludzkoœci ulega³y one te¿ uszczegó³owieniu
i rozdrobnieniu.
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W Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka zapisano podstawowe prawa i wolnoœci cz³owieka. Natomiast okreœlenie ich treœci jest wynikiem d³ugich dyskusji, a przede wszystkim
wynikiem interpretacji trybuna³ów miêdzynarodowych, stoj¹cych na ich stra¿y.
Jak ju¿ wy¿ej zaznaczono, prawa i wolnoœci cz³owieka dziel¹ siê na:
a) osobiste

•

prawo do ¿ycia — pañstwo nie mo¿e pozbawiæ nikogo ¿ycia, chyba ¿e ustawodawstwo
krajowe przewiduje karê œmierci. Organy miêdzynarodowe zajmuj¹ce siê promocj¹ praw
cz³owieka (np. ONZ, Rada Europy) zachêcaj¹ pañstwa cz³onkowskie do ca³kowitego zniesienia kary œmierci.
Pañstwo zobowi¹zane jest do wprowadzenia ustawodawstwa przewiduj¹cego kary za umyœlne
pozbawienie ¿ycia. Z prawem do ¿ycia wi¹¿¹ siê problemy aborcji, zap³odnienia in vitro,
eutanazji, s³u¿by wojskowej i uczestniczenia w dzia³aniach wojennych, obrony koniecznej,
przeszczepów, klonowania i inne.

•

wolnoœæ od tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania — jest to
wolnoœæ absolutna, tzn. nie podlegaj¹ca ¿adnym ograniczeniom w ¿adnej sytuacji. Ogólnie
przyjmuje siê definicjê „tortur” podan¹ w ONZ-owskiej Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania. W myœl tej
definicji, tortury to ka¿de dzia³anie, którym jakiejkolwiek osobie umyœlnie zadaje siê ostry ból
lub cierpienie, fizyczne b¹dŸ psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji
lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn pope³niony przez ni¹ lub osobê trzeci¹ albo, o którego
dokonanie jest ona podejrzana, a tak¿e w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na ni¹ lub
trzeci¹ osobê albo w jakimkolwiek innym celu wynikaj¹cym z wszelkiej formy dyskryminacji,
gdy taki ból lub cierpienie powodowane s¹ przez funkcjonariusza pañstwowego lub inn¹ osobê
wystêpuj¹c¹ w charakterze urzêdowym lub z ich polecenia albo za wyraŸn¹ lub milcz¹c¹ zgod¹.
Nieludzkie traktowanie natomiast to zadawanie ciê¿kiego fizycznego i psychicznego cierpienia, a traktowanie poni¿aj¹ce to znêcanie siê maj¹ce na celu wzbudzenie u ofiary uczucia
strachu, udrêki lub poczucia ni¿szoœci, powoduj¹ce upokorzenie i upodlenie, które ma z³amaæ
jej fizyczn¹ i moraln¹ odpornoœæ.
Ekstradycja lub wydalenie mo¿e naruszaæ omawian¹ wolnoœæ, jeœli nastêpuje wydanie do
kraju, w którym tortury i podobne traktowanie s¹ stosowane.

•

wolnoœæ od niewolnictwa — nale¿y równie¿ do wolnoœci bezwzglêdnie chronionych, nie
istniej¹ ¿adne wyj¹tki ograniczaj¹ce j¹.

•

prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego — prawo to gwarantuje jednostce ochronê
przed nieuzasadnionym pozbawieniem wolnoœci (arbitralne aresztowanie lub zatrzymanie)
przez funkcjonariusza pañstwowego oraz wykorzystaniem przez niego przewagi (pobicie,
zastraszanie).

•

prawo w³asnoœci — ka¿dy cz³owiek ma prawo do posiadania, korzystania i rozporz¹dzania
swoim mieniem, którego pañstwo nie mo¿e arbitralnie zabraæ. To prawo jest gwarancj¹ niezale¿noœci osoby od w³adzy, a tym samym uniezale¿nia od niej podejmowane przez cz³owieka
dzia³ania.

•

prawo do rzetelnego procesu s¹dowego — umo¿liwia jednostce ochronê jej praw. Wymaga
istnienia w³aœciwych s¹dów do rozpatrywania spraw im przypisanych, niezawis³ych i bezstronnych sêdziów, skodyfikowanych przepisów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
karnego, administracyjnego, prawa pracy, itd.
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Aby mo¿na by³o mówiæ o rzetelnym procesie, pañstwo musi zagwarantowaæ:
— rozpatrzenie sprawy przez w³aœciwy s¹d;
— zachowanie rozs¹dnego terminu przy rozpatrywaniu sprawy;
— stosowanie równoœci broni, tzn. mo¿liwoœæ bronienia siebie i przedstawienia swoich
dowodów i œwiadków przez wszystkie strony procesu;
— czas na zapoznanie siê z zarzutami i przygotowanie obrony;
— obroñcê, je¿eli cz³owiek nie jest w stanie sam sobie zapewniæ obrony;
— stosowanie domniemania niewinnoœci, tzn. uznawania oskar¿onego za niewinnego, dopóki wina nie zostanie mu udowodniona;
— przeprowadzenie rozprawy w sposób dla oskar¿onego zrozumia³y, a w przypadku osoby
nie pos³uguj¹cej siê jêzykiem danego kraju, zapewnienie mu t³umacza;
— œrodki odwo³awcze od wyroku s¹dowego.

•

prawo do prywatnoœci i rodziny — ka¿demu cz³owiekowi przys³uguje poszanowanie jego
prywatnoœci, intymnoœci i rodziny. Dotyczy to tak¿e ochrony danych osobowych, korespondencji, rozmów telefonicznych. Prawo to rozci¹ga siê na pomieszczenia zajmowane przez
jednostkê: mieszkanie, miejsce pracy, samochód.

•

wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania — gwarantuje siê ka¿demu wolnoœæ wyznawania,
kultywowania swojej wiary pojedynczo i wraz z innymi, ale równie¿ zakazuje siê zmuszania
kogokolwiek do udzia³u w praktykach religijnych.

•

wolnoœæ s³owa (bardziej prawid³owo: wolnoœæ ekspresji) — ka¿dy ma prawo do wyra¿ania
swoich pogl¹dów za pomoc¹ s³owa, pisma, rysunku, gestów, muzyki itd. Ma tak¿e prawo
uzyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji.

•

wolnoœæ twórczoœci artystycznej — ka¿demu cz³owiekowi zagwarantowano wolnoœæ twórczoœci artystycznej, literackiej i naukowej oraz og³oszenia wyników.

•

prawo do nauki — ka¿dy ma prawo do nauki przynajmniej na szczeblu podstawowym. Prawo
to gwarantuje edukacjê równie¿ osobom doros³ym, nie tylko dzieciom i m³odzie¿y. Gwarantuje naukê w jêzyku ojczystym. Zakazuje natomiast ograniczenia dostêpu do ró¿norakich
informacji. Obowi¹zkiem pañstwa jest wybudowanie i wyposa¿enie szkó³, wykszta³cenie
nauczycieli, stworzenie programów nauczania oraz wydanie niezbêdnych podrêczników.

b) polityczne

•

wolnoœæ zrzeszania siê i zgromadzeñ — ka¿dy ma prawo do zrzeszania siê z innymi w ró¿nego rodzaju organizacjach (zwi¹zki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne). Prawo
przynale¿noœci do partii politycznych przys³uguje jednak tylko obywatelom danego kraju.
Wolnoœæ zrzeszania nie dotyczy samorz¹dów zawodowych, np. izb lekarskich czy adwokackich, do których przynale¿noœæ przedstawicieli danego zawodu jest obowi¹zkowa.
Wolnoœæ pokojowych zgromadzeñ przys³uguje ka¿demu i jest traktowana jako forma wyra¿enia pogl¹dów. Zgromadzenie mo¿e byæ zorganizowane w formie demonstracji, pikiety,
wiecu.

•

prawa wyborcze — prawa te praktycznie przypisane s¹ obywatelowi danego kraju (w Polsce
po ukoñczeniu 18 roku ¿ycia). Jednak¿e we Wspólnocie Europejskiej ulegaj¹ one rozszerzeniu na obywateli innych pañstw cz³onkowskich. Obecnie cudzoziemcy (obywatele UE)
zamieszkuj¹cy dane pañstwo maj¹ prawo braæ udzia³ w wyborach lokalnych. Prawa wyborcze polegaj¹ na prawie wybierania (czynne prawo wyborcze) przedstawicieli do parlamentu,
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samorz¹du terytorialnego czy prezydenta, kanclerza, premiera. Drugim elementem prawa
wyborczego jest mo¿liwoœæ bycia wybranym (bierne prawo wyborcze) do wy¿ej wymienionych organów lub najwy¿szych urzêdów pañstwowych (w Polsce, aby zostaæ pos³em, trzeba
ukoñczyæ 21 lat, senatorem — 30, prezydentem — 35).

•

prawo do udzia³u w ¿yciu publicznym — obywatel ma prawo do uczestniczenia w ¿yciu
politycznym swego kraju poprzez inicjatywê obywatelsk¹, referenda, sk³adanie petycji.

•

prawo równego dostêpu do urzêdów publicznych — ka¿dy obywatel bez ¿adnej dyskryminacji, na zasadach równoœci, ma prawo dostêpu do s³u¿by publicznej.

•

prawo do informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej — obywatele maj¹ prawo do
uzyskania informacji na temat dzia³alnoœci ró¿nych organów pañstwowych, samorz¹dowych
oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Jawnoœæ ¿ycia publicznego pozwala na spo³eczn¹
kontrolê w³adzy.

c) ekonomiczne

•

prawo do wyboru pracy — prawo to gwarantuje ka¿demu wolnoœæ wyboru zawodu.

d) socjalne

•
•

prawo do ochrony zdrowia — ka¿demu cz³owiekowi powinno siê zapewniæ dostêp do opieki
zdrowotnej na podstawowym poziomie.
prawo do zabezpieczenia spo³ecznego — prawo to daje okreœlone uprawnienia pracownikom
(emerytury); zabezpiecza osoby niezdolne do pracy, chore, inwalidów (renty); chroni tych,
którzy utracili pracê nie z w³asnej woli (ochrona przed skutkami bezrobocia).

e) kulturalne

•

prawo do korzystania z dóbr kultury krajowej i œwiatowej — prawo to gwarantuje ochronê
zdobyczy i osi¹gniêæ cywilizacyjnych oraz korzystanie z nich.

Katalog praw i wolnoœci zawiera równie¿ podstawowe zasady, stanowi¹ce nakazy dla wszelkiej w³adzy, takie jak:
— równoœæ wszystkich wobec prawa i posiadanie równych praw;
— zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn — rasy, jêzyka, wyznania, pochodzenia spo³ecznego, maj¹tku, pogl¹dów politycznych itd.;
— zakaz ograniczania praw bez dozwolonego ustawowo uzasadnienia.
Obok katalogu praw i wolnoœci dotycz¹cych wszystkich ludzi, tworzy siê katalogi podstawowych praw i wolnoœci osób nale¿¹cych do okreœlonych grup. Zadaniem tych praw jest
dodatkowa, szczególna ochrona tych¿e osób, które ze wzglêdu na swoj¹ pozycjê s¹ nara¿one
na dyskryminacjê. Kobieta, dziecko, pacjent, cudzoziemiec, wiêzieñ — to osoby, dla których
zapisuje siê w prawie dodatkowe zabezpieczenia, czasami ustanawiaj¹c organ stoj¹cy na stra¿y
ich przestrzegania. Z drugiej strony osoby takie z racji swojej specyficznej sytuacji maj¹ ograniczone niektóre prawa podstawowe. Np. wiêzieñ jest pozbawiony wolnoœci poruszania siê
dopóki odbywa karê wiêzienia, ale gwarantuje mu siê korzystanie z humanitarnego traktowania
w warunkach izolacyjnych. Dziecko nie posiada jeszcze praw wyborczych, ale ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców (takiego prawa doros³y nie potrzebuje). Partiom reprezentuj¹cym
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osoby nale¿¹ce do mniejszoœci narodowych przys³uguje ni¿szy próg wyborczy przy wyborach
do parlamentu (w Polsce dla partii politycznych obowi¹zuje 5% próg wyborczy).
Omawiane dodatkowe zabezpieczenia oraz ochrona osób nale¿¹cych do grup nara¿onych
na dyskryminacjê nosi nazwê dyskryminacji pozytywnej (ang. affirmation action). Dyskryminacjê pozytywn¹ wprowadzaj¹ ró¿ne dokumenty, m.in. Konwencja o prawach dziecka, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencja dotycz¹ca statusu
uchodŸców itd.
Prawa osób nale¿¹cych do okreœlonej grupy:

•

prawa cudzoziemca — odnosz¹ siê do osoby przebywaj¹cej na terytorium pañstwa, którego
nie jest ona obywatelem. Osoba taka posiada wszystkie prawa i wolnoœci cz³owieka, poza
tymi, które przeznaczone s¹ tylko dla obywateli danego kraju. Dodatkow¹ ochronê praw
cudzoziemców mo¿e stanowiæ opieka dyplomatyczna pañstwa macierzystego, je¿eli taka
istnieje.

•

prawa uchodŸcy — dotycz¹ cudzoziemca, który znalaz³ siê w sytuacji zagro¿enia ze strony
w³asnego pañstwa (przeœladowania z powodu przekonañ politycznych, religijnych, narodowoœci) i szuka ochrony w innym kraju. Ma on prawo staraæ siê o status uchodŸcy. Dla
obrony interesów takich osób powo³ano w ONZ Urz¹d Wysokiego Komisarza do spraw
UchodŸców.

•

prawa dziecka — wed³ug Konwencji o prawach dziecka, dzieckiem jest ka¿da istota ludzka
w wieku poni¿ej osiemnastu lat, chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym siê do dziecka
uzyska ono wczeœniej pe³noletnoœæ. Wed³ug polskiej ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
dzieckiem jest ka¿da istota ludzka od poczêcia do osi¹gniêcia pe³noletnoœci.

•

prawa kobiety — ze wzglêdu na dyskryminacjê kobiet w ¿yciu politycznym i gospodarczym
(spowodowan¹ wielowiekow¹ tradycj¹), kobiety podlegaj¹ szczególnej ochronie. Ochrona ta
ma przeciwstawiæ siê stereotypom i uprzedzeniom, poniewa¿ kobiety posiadaj¹ równe prawa
z mê¿czyznami w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Prawa kobiet oraz odnoœne zobowi¹zania pañstwa
zapisane s¹ w Konwencji w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

•

prawa osoby niepe³nosprawnej — chroni¹ osobê, która ze wzglêdu na sw¹ u³omnoœæ musi
otrzymaæ pomoc i opiekê ze strony pañstwa, by móc w pe³ni korzystaæ z praw i wolnoœci.

•

prawa pacjenta — posiada ka¿da osoba w swej bezpoœredniej relacji ze s³u¿b¹ zdrowia. S¹
to przede wszystkim: prawo do informacji o stanie swego zdrowia oraz sposobach leczenia,
do wyra¿enia zgody na zastosowanie zabiegów i œrodków medycznych, do wyboru lekarza
i placówki zdrowia.

•

prawa osoby nale¿¹cej do mniejszoœci narodowej — dotycz¹ obywateli danego kraju i wynikaj¹ z przynale¿noœci do mniejszoœci narodowej. Gwarantuj¹ one przede wszystkim prawo
do nauki ojczystego jêzyka, w³asnej religii i kultury, umo¿liwiaj¹ tak¿e uczestniczenie w ¿yciu
politycznym kraju poprzez zniesienie progów wyborczych dla partii politycznych reprezentuj¹cych mniejszoœci narodowe (w Polsce).

•

prawa wiêŸnia — dotycz¹ osoby przebywaj¹cej w warunkach izolacji, nara¿onej z tego
powodu na ³amanie praw cz³owieka przez funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej (prawo do
humanitarnego traktowania, kontrola s¹du penitencjarnego) 3.
3

Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Wyd. Park, Bielsko-Bia³a 2000, s. 475.
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DOKUMENTY ZAWIERAJ¥CE PRAWA I WOLNOŒCI CZ£OWIEKA
Do II wojny œwiatowej zapisy o prawach cz³owieka istnia³y przede wszystkim w ustawodawstwie wewnêtrznym niektórych pañstw, np. w USA — w Deklaracji Niepodleg³oœci z 1776 r.
i w dziesiêciu pierwszych poprawkach do konstytucji amerykañskiej, zwanych Bill of Rights.
We Francji prawa i wolnoœci cz³owieka zawiera³y Deklaracje Praw Cz³owieka i Obywatela z 1791 r.
i 1793 r.
Jednak ju¿ w wieku XIX zapisy o prawach cz³owieka znalaz³y siê w konstytucji Holandii
z 1815 r., konstytucji Belgii z 1831 r., konstytucji Danii z 1849 r., czy Konstytucji Zwi¹zkowej
Konfederacji Szwajcarskiej z 1874 r. W wolnej Polsce prawa i wolnoœci cz³owieka zapisane zosta³y
w konstytucji z 1921 r.
Jednak ju¿ na pocz¹tku XX wieku zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze dokumenty o zasiêgu miêdzynarodowym, dotycz¹ce poszczególnych praw, np. prawo humanitarne w konwencjach haskich
i genewskich — przewiduj¹ce ochronê jednostki w trakcie dzia³añ wojennych. Dziêki postanowieniom traktatu wersalskiego z 1919 r. wesz³y w ¿ycie traktaty mniejszoœciowe, chroni¹ce prawa
osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych. W okresie miêdzywojennym powsta³y pierwsze
konwencje Miêdzynarodowej Organizacji Pracy zmierzaj¹ce do ochrony praw pracowników.
W ramach Ligi Narodów stworzono w 1921 r. Miêdzynarodow¹ konwencjê o zwalczaniu handlu
kobietami i dzieæmi.

1. Dokumenty miêdzynarodowe
Okrucieñstwa II wojny œwiatowej uzmys³owi³y spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ¿e musi istnieæ ochrona praw cz³owieka niezale¿na od w³adz krajowych. Ju¿ w art. 55 Karty Narodów
Zjednoczonych zapisano, ¿e: Narody Zjednoczone bêd¹ popiera³y powszechne poszanowanie i zachowanie ludzkich praw i wolnoœci podstawowych dla wszystkich bez ró¿nicy rasy, p³ci, jêzyka lub
religii.
10 grudnia 1948 r., miêdzy innymi dziêki staraniom Eleonory Roosevelt, Zgromadzenie
Ogólne ONZ przyjê³o i proklamowa³o Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka. W preambule
do niej zapisano, ¿e brak poszanowania i pogarda dla praw cz³owieka doprowadzi³y do aktów barbarzyñstwa, które wstrz¹snê³y œwiatem (...) Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹za³y siê we wspó³pracy
z Narodami Zjednoczonymi do zapewnienia powszechnego poszanowania i przestrzegania praw
cz³owieka oraz podstawowych wolnoœci...
Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, zwana Bibli¹ Praw Cz³owieka, zawiera podstawowy
katalog praw osobistych, politycznych i obywatelskich, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. Niestety, jak sama nazwa wskazuje, jest to tylko deklaracja, czyli wyraz woli, aby te prawa
i wolnoœci by³y przez rz¹dz¹cych przestrzegane.
Jednak¿e Powszechna Deklaracja sta³a siê podstaw¹ dla innych dokumentów o randze miêdzynarodowej, równie¿ dla rozwi¹zañ konstytucyjnych w wielu krajach.

32

Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka
Katalog praw i wolnoœci cz³owieka zawartych w tym dokumencie jest kompromisem, jaki
osi¹gnê³a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, a w preambule uzasadniono, dlaczego taki katalog musia³ powstaæ. W 30 artyku³ach zosta³y zapisane prawa i wolnoœci cz³owieka, które uwa¿a siê za
podstawowe.
Prawa osobiste:
— Art. 3 — prawo do ¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;
— Art. 4 — wolnoœæ od niewolnictwa;
— Art. 5 — wolnoœæ od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania;
— Art. 9 — wolnoœæ od arbitralnego aresztowania, zatrzymania lub wygnania z kraju;
— Art. 10 i 11 — prawo do rzetelnego procesu s¹dowego;
— Art. 12 — prawo do prywatnoœci i rodziny;
— Art. 13 — wolnoœæ poruszania siê;
— Art. 16 — prawo do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego;
— Art. 18 — wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania;
— Art. 19 — wolnoœæ posiadania, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji.
Prawa polityczne i obywatelskie:
— Art. 14 — prawo do azylu;
— Art. 15 — prawo do posiadania obywatelstwa;
— Art. 20 — wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê;
— Art. 21 — prawo do uczestniczenia w rz¹dzeniu swym krajem oraz prawo równego dostêpu
do s³u¿by publicznej;
Prawa ekonomiczne:
— Art. 17 — prawo do w³asnoœci;
— Art. 23 — prawo do pracy, swobodnego wyboru zatrudnienia, do ochrony przed bezrobociem;
— Art. 26 — prawo do nauki.
Prawa socjalne:
— Art. 22 — prawo do ubezpieczeñ spo³ecznych;
— Art. 24 — prawo do urlopu i wypoczynku;
— Art. 25 — prawo do ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej.
W dokumencie tym zapisano równie¿ podstawowe zasady stanowi¹ce nakazy dla wszelkiej w³adzy.
Dotycz¹ one uznania przez w³adzê:
— Art. 1 — równoœci wszystkich pod wzglêdem ich godnoœci i ich praw;
— Art. 2 — praw i wolnoœci ka¿dego bez wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice rasy, koloru, p³ci, jêzyka,
wyznania, pogl¹dów politycznych i innych, narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, maj¹tku,
urodzenia lub jakiegokolwiek innego statusu...;
— Art. 6 — prawa ka¿dego cz³owieka do jego osobowoœci prawnej;
— Art. 7 — równoœci wszystkich wobec prawa i jednakowej ochrony prawnej;
— Art. 8 — prawa ka¿dego do skutecznych œrodków odwo³awczych.
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Dalej ni¿ Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka w promocji i ochronie praw cz³owieka
posz³y pañstwa Europy Zachodniej, które posiadaj¹c podobn¹ tradycjê polityczn¹, gospodarcz¹
i spo³eczn¹, powo³a³y do ¿ycia w 1949 r. Radê Europy. Organizacja ta mia³a i ma na celu wspieranie
demokracji i poszanowania praw cz³owieka.
W 1950 r. w ramach Rady Europy powsta³a Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci (Konwencja Europejska lub Europejska konwencja praw cz³owieka). W ci¹gu
50 lat Konwencja uzupe³niona zosta³a 13 Protoko³ami Dodatkowymi, z których 1, 4, 6 i 7
rozszerza³y j¹ o nowe prawa (obecnie powsta³ 12 Protokó³ do Konwencji dotycz¹cy zakazu
dyskryminacji oraz Protokó³ 13 o zniesieniu kary œmierci nawet w czasie wojny; Polska jeszcze
ich nie podpisa³a).
Europejska konwencja praw cz³owieka zapewni³a ochronê praw i wolnoœci ka¿demu cz³owiekowi podleg³emu jurysdykcji pañstwa, które Konwencjê ratyfikowa³o (Polska jest stron¹
Konwencji). Powo³ano do ¿ycia Europejsk¹ Komisjê Praw Cz³owieka (po reformie systemu
ochrony Konwencji przesta³a istnieæ) i Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (obecnie jedyny
organ ochrony Konwencji).
Skargi do Trybuna³u, który — tak jak inne organy Rady Europy — ma siedzibê w Strasburgu,
mo¿na sk³adaæ po wyczerpaniu krajowych œrodków prawnych.

Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci
W ci¹gu 50 lat dokument ten zosta³ uzupe³niony o nowe prawa zapisane w Protoko³ach
Dodatkowych.
Prawa i wolnoœci:
— Art. 2 — prawo do ¿ycia;
— Art. 3 — wolnoœæ od tortur;
— Art. 4 — wolnoœæ od niewolnictwa oraz pracy przymusowej i obowi¹zkowej;
— Art. 5 — prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;
— Art. 6 — prawo do rzetelnego procesu s¹dowego;
— Art. 7 — prawo do niebycia karanym bez podstawy prawnej
— Art. 8 — prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego;
— Art. 9 — wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania;
— Art. 10 — wolnoœæ s³owa;
— Art. 11 — wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê;
— Art. 12 — prawo do zawarcia ma³¿eñstwa;
— Art. 13 — prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego;
Protokó³ 1
— Art. 1 — prawo w³asnoœci;
— Art. 2 — prawo do nauki;
— Art. 3 — prawo do wolnych wyborów;
Protokó³ 4
— Art. 1 — zakaz wiêzienia za d³ugi;
— Art. 2 — wolnoœæ poruszania siê;
— Art. 3 — zakaz wydalania w³asnych obywateli;
— Art. 4 — zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców;
Protokó³ 6
— Art. 1 — zniesienie kary œmierci;
Protokó³ 7
— Art. 1 — gwarancje proceduralne dla wydalanych cudzoziemców;
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— Art. 2 — prawo do apelacji w sprawach karnych;
— Art. 3 — prawo do zadoœæuczynienia za nies³uszne skazanie;
— Art. 4 — prawo do niebycia ponownie karanym za ten sam czyn;
— Art. 5 — zagwarantowanie równoœci praw ma³¿onków.
Protokó³ 12
— Art. 1 — generalny zakaz dyskryminacji.
Podobnie jak w innych dokumentach, obok praw i wolnoœci w Konwencji zapisano podstawowe zwi¹zane z nimi zasady oraz uregulowano dopuszczalne ograniczenia praw.
Podstawowe zasady w Konwencji to:
— Art. 1 — zapewnienie ka¿demu cz³owiekowi, podlegaj¹cemu jurysdykcji danego pañstwa
(obywatele i cudzoziemcy), praw i wolnoœci zapisanych w Konwencji;
— Art. 14 — zakaz dyskryminacji;
— Art. 15 — okreœlenie granic zawieszenia praw w stanach wyj¹tkowych;
Konwencja okreœla te¿ dopuszczalne ograniczenia praw i wolnoœci.
Interpretacja poszczególnych praw i wolnoœci jest ci¹gle dokonywana przez orzecznictwo Trybuna³u Strasburskiego. Konwencja pozostaje dziêki temu dokumentem ¿ywym i dostosowanym
do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci.
Trybuna³, rozpatruj¹c skargi, bada dopuszczalnoœæ ograniczeñ zastosowanych przez pañstwo.
W wypadku wolnoœci zagwarantowanych w art. 8–11 Konwencji, ingerencja pañstwa jest
dopuszczalna, je¿eli mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co na nastêpuj¹ce pytania:
• Czy ingerencja by³a przewidziana przez prawo krajowe? Wed³ug interpretacji Trybuna³u
prawo powinno byæ zrozumia³e dla obywatela i na tyle precyzyjne, by móg³ on przewidywaæ
nastêpstwa okreœlonego zachowania.
• Czy cel ingerencji by³ uprawniony w œwietle Konwencji, np.: ochrona moralnoœci, bezpieczeñstwa, praw innych osób?
• Czy ingerencja by³a „niezbêdna” w demokratycznym spo³eczeñstwie? Czy istnia³a silna
potrzeba spo³eczna, by wprowadziæ ograniczenie?
• Czy zachowane zosta³y proporcje pomiêdzy chronionym prawem a celem, dla którego
prawo ma byæ ograniczone? Czy ograniczenie nie idzie dalej, ni¿ jest to rzeczywiœcie niezbêdne ze wzglêdu na dany cel?

Prace nad podobnym dokumentem podjêto równie¿ w systemie ONZ. Na tym gruncie
stworzono jednak tak¿e dokument zawieraj¹cy prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne.
W roku 1966 wy³o¿ono do podpisu dwa dokumenty: Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych
i Kulturalnych. Ten pierwszy otrzyma³ Protokó³ Dodatkowy umo¿liwiaj¹cy jednostce skargê
do Komitetu Praw Cz³owieka w Genewie na naruszenie przez pañstwo praw i wolnoœci zapisanych w MPPOiP.

Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
Dokument ten zawiera 53 artyku³y, z czego prawom i wolnoœciom poœwiêconych jest 18. Inne
dotycz¹ zadañ pañstwa oraz organizacji Komitetu Praw Cz³owieka — organu stoj¹cego na stra¿y
przestrzegania praw i wolnoœci zapisanych w Pakcie.
Prawa i wolnoœci cz³owieka ujête s¹ w nastêpuj¹cych artyku³ach:
— Art. 6 — prawo do ¿ycia;
— Art. 7 — wolnoœæ od tortur;

35

— Art. 8 — wolnoœæ od niewolnictwa i poddañstwa;
— Art. 9 — prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;
— Art. 10 — prawo osób pozbawionych wolnoœci do traktowania w sposób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej godnoœci cz³owieka;
— Art. 11 — zakaz pozbawienia wolnoœci z powodu niemo¿noœci wykonania zobowi¹zania
umownego;
— Art. 12 — prawo do swobodnego poruszania siê;
— Art. 13 — prawo cudzoziemca do ochrony;
— Art. 14 — prawo do sprawiedliwego procesu;
— Art. 16 — prawo do uznania podmiotowoœci prawnej;
— Art.17 — prawo do prywatnoœci i rodziny;
— Art.18 — prawo do wolnoœci myœli, sumienia i religii;
— Art. 19 — wolnoœæ s³owa;
— Art. 21 — prawo do pokojowego zgromadzania siê;
— Art. 22 — prawo do swobodnego stowarzyszania siê z innymi;
— Art. 23 — prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i ochrony rodziny;
— Art. 24 — prawa dziecka;
— Art. 25 — prawo obywatela do uczestnictwa w ¿yciu publicznym i dostêpu do s³u¿by publicznej.
Podstawowe zasady zapisane w Pakcie:
— Art. 2 — zobowi¹zuje siê pañstwo do zagwarantowania równoœci praw wszystkim podleg³ym
jego jurysdykcji;
— Art. 3 — zobowi¹zuje siê pañstwo do zapewnienia jednakowej ochrony prawnej;
— Art. 26 — zakazuje siê dyskryminacji.
Znalaz³y siê tu te¿ ogólne zapisy, niewyra¿aj¹ce praw czy wolnoœci jednostki:
— Art. 1 — mówi o prawie narodów do samostanowienia;
— Art. 26 — zakazuje propagandy wojennej.
Równie¿ i w tym dokumencie uregulowana jest dopuszczalnoœæ ograniczeñ praw i wolnoœci
(m.in. art. 19 o wolnoœci s³owa przewiduje ograniczenia ze wzglêdu na: poszanowanie praw i dobrego imienia innych, na ochronê bezpieczeñstwa pañstwowego lub porz¹dku publicznego albo
zdrowia lub moralnoœci publicznej; ograniczenia musz¹ byæ przewidziane przez prawo krajowe).

Protokó³ Fakultatywny do MPPOiP
Dokument ten dotyczy warunków sk³adania przez jednostkê skargi indywidualnej. Wymaga
on jednak odrêbnej ratyfikacji przez pañstwo, co równa siê wyra¿eniu zgody na poddanie siê
kontroli Komitetu Praw Cz³owieka i rozstrzyganie sporów z jednostkami przez tego bezstronnego
arbitra. Osoba sk³adaj¹ca skargê musi wczeœniej wyczerpaæ krajowe œrodki odwo³awcze.

Takiej ochrony jak Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych nie otrzyma³
drugi z Paktów ONZ-owskich, gdy¿ mo¿liwoœæ gwarantowania przez pañstwo praw w nim
zapisanych zale¿y od kondycji finansowej pañstwa. Realizacja praw zapisanych w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych jest celem, do którego
pañstwa ratyfikuj¹ce go zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ.
Nad przestrzeganiem jego postanowieñ oraz kontrol¹ sk³adanych przez pañstwa sprawozdañ
czuwa Komitet Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych nie przewiduje mo¿liwoœci sk³adania skargi przez pañstwo lub osoby indywidualne.
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Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych
Dokument ten napisany jest w formie katalogu zadañ pañstwa. Pañstwa, ratyfikuj¹c Pakt,
zmuszone s¹ przyj¹æ wszystkie postanowienia i nie mog¹ wnosiæ ¿adnych zastrze¿eñ.
W czêœci I zapisane jest prawo narodów do samostanowienia oraz nakaz przestrzegania tego
prawa przez inne narody.
Czêœæ II zobowi¹zuje pañstwa do wprowadzania zapisów Paktu do porz¹dku wewnêtrznego,
a tak¿e wprowadzania zasady równoœci.
W czêœci III zaœ zapisane s¹ prawa cz³owieka oraz ich gwarancje:
— art. 6 — prawo do pracy;
— art. 7 — prawo do odpowiednich warunków pracy, w³aœciwego wynagrodzenia oraz wypoczynku;
— art. 8 — prawo do tworzenia zwi¹zków zawodowych i prawo do strajku;
— art. 9 — prawo do zabezpieczenia spo³ecznego, w³¹czaj¹c w to ubezpieczenia spo³eczne;
— art. 10 — ochrona rodziny i macierzyñstwa;
— art. 11 — prawo do odpowiedniego poziomu ¿ycia;
— art. 12 — prawo do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego;
— art. 13 — prawo do nauki;
— art. 15 — prawo do udzia³u w ¿yciu kulturalnym, korzystania z postêpu naukowego, twórczoœci naukowej, literackiej b¹dŸ artystycznej.
Czêœæ IV zawiera regulacje na temat sprawozdañ pañstw z realizacji Paktu.
W celu przestrzegania praw zapisanych w tym dokumencie Rada Spo³eczno-Gospodarcza powo³a³a Komitet. Pañstwa-Strony zobowi¹zane s¹ do sk³adania okresowych sprawozdañ z realizacji
postanowieñ Paktu (polepszania warunków socjalnych i ekonomicznych na swoim terytorium).

Niestety, oba Pakty na wejœcie w ¿ycie musia³y czekaæ przesz³o dziesiêæ lat z powodu zbyt
ma³ej liczby pañstw cz³onkowskich ONZ, które je ratyfikowa³y (wymagana by³a liczba 35
ratyfikacji).
Sta³o siê tak na skutek zimnej wojny miêdzy Wschodem a Zachodem. Pañstwa socjalistyczne
wraz z satelickimi pañstwami trzeciego œwiata skutecznie blokowa³y podpisanie obu Paktów,
uwa¿aj¹c prawa cz³owieka za swoj¹ wewnêtrzn¹ sprawê.
Dopiero z pocz¹tkiem lat siedemdziesi¹tych, gdy w wyniku ostrej rywalizacji politycznej,
naukowej i technicznej miêdzy ZSRR a USA okaza³o siê, ¿e pañstwa bloku socjalistycznego nie
s¹ w stanie d³u¿ej rywalizowaæ z Zachodem, dosz³o do wielostronnych rozmów.
W latach 1973–1975 pañstwa Wschodu i Zachodu wypracowywa³y p³aszczyznê porozumienia w dziedzinie rozbrojenia, gospodarki, handlu, nauki i techniki oraz wspó³pracy humanitarnej
w ramach Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie. Efektem tej wspó³pracy by³o
wydanie pierwszego, podstawowego dokumentu KBWE — Aktu Koñcowego KBWE, podpisanego w Helsinkach w 1975 r. Za pomoc gospodarcz¹, naukow¹ i techniczn¹ z Zachodu pañstwa
socjalistyczne zobowi¹za³y siê do ratyfikacji dwóch Paktów ONZ (Miêdzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych).

Wybrane dokumenty KBWE/OBWE:
Konferencja w Helsinkach (1973–1975) — zakoñczona wydaniem Aktu Koñcowego KBWE
w 1975 r. Wœród postanowieñ znajduje siê Deklaracja 10 zasad. Siódma zasada dotyczy zobowi¹zania pañstw do poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, ³¹cznie z wolnoœci¹
myœli, sumienia, religii lub przekonañ.
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Konferencja w Wiedniu (1986–1989) — Dokument koñcowy zawiera³ 27 zasad, z których 14
dotyczy³o praw cz³owieka. Poza potwierdzeniem dotychczasowych zobowi¹zañ, pañstwa mia³y
zapewniæ jednostce skuteczne œrodki odwo³awcze, równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn, ochronê
osób uwiêzionych. Pañstwa wyra¿a³y zgodê na monitorowanie praw cz³owieka przez organizacje
pozarz¹dowe. Powo³ano równie¿ Konferencjê w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE.
Konferencja w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE w Kopenhadze (1990) — Dokument koñcowy, w zwi¹zku ze zmianami dokonuj¹cymi siê w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej,
uznawa³ rz¹dy prawa i demokracjê za jedynie dopuszczalne. Gwarantowa³ poszanowanie praw
osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych.
Konferencja w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE w Moskwie (1991) — najwa¿niejszym postanowieniem konferencji jest powo³anie instytucji misji ekspertów KBWE, której celem by³oby
doprowadzenie do rozwi¹zania problemów z zakresu praw cz³owieka na terenie pañstwa cz³onkowskiego KBWE.
Konferencja w Helsinkach (1992) — dokument pt. „Wyzwania naszego czasu” dotyczy³ spraw
bezpieczeñstwa w Europie w zwi¹zku z konfliktami w by³ej Jugos³awii i Nagornym Karabachu.
Powo³ano Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszoœci Narodowych (wykrywanie i zapobieganie
konfliktom narodowoœciowym). Rozbudowano równie¿ biuro w Polsce, które nosi nazwê Biuro
Instytucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka (ODIHR) — centrum informacji i monitoringu
praw cz³owieka oraz promowania demokracji w ramach KBWE.
Konferencja w Budapeszcie (1994) — przeobra¿enie Konferencji w Organizacjê Bezpieczeñstwa
i Wspó³pracy w Europie.

Inne dokumenty ONZ zawieraj¹ce katalog praw cz³owieka
Oprócz Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka i obu Miêdzynarodowych Paktów, zawieraj¹cych podstawowe katalogi praw cz³owieka, w ONZ zaczê³y powstawaæ dokumenty poœwiêcone
ochronie wybranego prawa lub ochronie praw jednostki nale¿¹cej do okreœlonej grupy, szczególnie nara¿onej na dyskryminacjê.
Pierwszym z takich dokumentów by³a Miêdzynarodowa konwencja o eliminacji wszelkich
form dyskryminacji rasowej. Wesz³a ona w ¿ycie w 1969 r.
Wa¿nym instrumentem ochrony praw zapisanych w konwencji jest mo¿liwoœæ sk³adania
skargi indywidualnej na pañstwo naruszaj¹ce te prawa.

Miêdzynarodowa konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
Konwencja powsta³a w celu szybkiej likwidacji dyskryminacji rasowej na ca³ym œwiecie we
wszystkich jej formach i przejawach. Uzna³a za fa³szywe wszelkie doktryny o zró¿nicowaniu rasowym oraz potêpi³a politykê apartheidu, segregacji lub separacji.
W artykule 1 podano definicjê dyskryminacji rasowej, jako: wszelkiego zró¿nicowania, wykluczenia, ograniczenia b¹dŸ uprzywilejowania opartego na rasie, kolorze skóry, urodzeniu lub pochodzeniu narodowym albo etnicznym, które ma na celu albo powoduje przekreœlenie b¹dŸ uszczuplenie
uznania, wykonywania lub korzystania na zasadzie równoœci z praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci w politycznej, gospodarczej, spo³ecznej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie ¿ycia
publicznego.
W dokumencie zapisano zobowi¹zania pañstwa przyjête w celu likwidacji dyskryminacji rasowej przez potêpienie praktyk dyskryminacyjnych i propagandy, wstrzymanie siê od popierania
tych praktyk, podejmowanie dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do likwidacji zjawiska.
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W artykule 5 pañstwo zobowi¹za³o siê do zapewnienia równoœci ka¿dego wobec prawa, w zakresie korzystania z:
— prawa do równego traktowania przed s¹dami;
— prawa do bezpieczeñstwa osobistego i ochrony przed przemoc¹ lub naruszeniem nietykalnoœci
cielesnej przez urzêdników, inn¹ jednostkê, grupê czy instytucjê;
— praw politycznych, zw³aszcza czynnego i biernego prawa wyborczego;
— praw obywatelskich — swobodnego poruszania siê, wyboru miejsca zamieszkania, opuszczania kraju i powrotu do niego, prawa do obywatelstwa, zawierania ma³¿eñstw, prawa w³asnoœci,
prawa do dziedziczenia, wolnoœci myœli, sumienia i wyznania, wolnoœci pogl¹dów i wypowiedzi, wolnoœci zgromadzeñ i zrzeszania siê;
— praw gospodarczych, socjalnych i kulturalnych — prawa do pracy, godziwych warunków
pracy, ochrony przed bezrobociem, równej p³acy za równ¹ pracê, prawa tworzenia zwi¹zków
zawodowych, prawa do mieszkania, do ochrony zdrowia, nauki i szkolenia zawodowego;
— prawa dostêpu do wszelkich miejsc u¿ytecznoœci publicznej.
Konwencja powo³a³a do ¿ycia Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, który
ma kontrolowaæ przestrzeganie zapisów konwencyjnych.

Nastêpnym dokumentem, wprowadzaj¹cym równie siln¹ ochronê co poprzedni, by³a Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania, która wesz³a w ¿ycie w 1987 r.
Stworzony do przestrzegania konwencji Komitet Przeciwko Torturom, obok rozpatrywania
skarg i sprawozdañ pañstw, podj¹³ wspó³pracê z podobnym Komitetem powsta³ym w ramach
Rady Europy.
Konwencja przewiduje tworzenie doraŸnych komisji do zbadania informacji o torturach na
miejscu.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania
Celem tej konwencji jest walka ze zjawiskiem tortur. Artyku³ 1 definiuje tortury jako ka¿de
dzia³anie, którym jakiejkolwiek osobie umyœlnie zadaje siê ostry ból lub cierpienie, fizyczne b¹dŸ
psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania
jej za czyn pope³niony przez ni¹ lub osobê trzeci¹ albo o którego dokonanie jest ona podejrzana,
a tak¿e w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na ni¹ lub trzeci¹ osobê albo w jakimkolwiek
innym celu wynikaj¹cym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane s¹
przez funkcjonariusza pañstwowego lub inn¹ osobê wystêpuj¹c¹ w charakterze urzêdowym lub z ich
polecenia albo za wyraŸn¹ lub milcz¹c¹ zgod¹.
W dalszej czêœci dokumentu wymieniono zadania pañstwa, które w celu wyeliminowania
zjawiska tortur:
— podejmie skuteczne œrodki ustawodawcze, administracyjne, s¹dowe;
— nie bêdzie wydalaæ, zwracaæ lub wydawaæ osoby innemu pañstwu, je¿eli istniej¹ podstawy, by
s¹dziæ, ¿e tam groziæ jej bêdzie torturowanie;
— uzna je za przestêpstwo karne i tak os¹dzi;
— w przypadku pope³nienia przestêpstwa przez obywatela innego pañstwa, zagwarantuje mu
rzetelny proces lub ekstradycjê (umowa z pañstwem) albo wydanie do pañstwa, w którym
pope³ni³ przestêpstwo i które gwarantuje mu rzetelny proces;
— zagwarantuje prawo ofiary do odszkodowania.
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Do obs³ugi konwencji zosta³ powo³any Komitet Przeciwko Torturom (CAT) kontroluj¹cy
przestrzeganie wolnoœci od tortur, m. in. w drodze rozpatrywania skarg pañstw oraz indywidualnych.

Pierwsz¹ konwencj¹ chroni¹c¹ prawa osób nale¿¹cych do mniejszoœci by³a Konwencja dotycz¹ca statusu uchodŸców z 1951 r. Okreœla ona prawa i obowi¹zki uchodŸcy oraz wymienia
warunki, jakie musi spe³niæ cudzoziemiec, by móg³ staraæ siê o status uchodŸcy.

Konwencja dotycz¹ca statusu uchodŸców
Dokument ten okreœla, jakie warunki musi spe³niæ cudzoziemiec, aby móg³ staraæ siê o uzyskanie statusu uchodŸcy. W artykule 1 dokonano wyk³adni pojêcia „uchodŸca”. Jest nim osoba,
która na skutek uzasadnionej obawy przed przeœladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowoœci, przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej lub z powodu przekonañ politycznych przebywa
poza granicami pañstwa, którego jest obywatelem, i nie mo¿e lub nie chce z powodu tych obaw korzystaæ z ochrony tego pañstwa albo, która nie ma ¿adnego obywatelstwa i znajduj¹c siê na skutek
podobnych zdarzeñ poza pañstwem swojego dawnego sta³ego miejsca zamieszkania nie mo¿e lub nie
chce z powodu tych obaw powróciæ do tego pañstwa.
W Konwencji okreœlono zarówno prawa, jak i obowi¹zki uchodŸcy. Musi on przede wszystkim
przestrzegaæ praw pañstwa, w którym siê znajduje (art. 2).
Pañstwo zaœ zwi¹zane jest zakazem wydalania lub zawracania uchodŸcy do kraju, gdzie jego
¿yciu lub wolnoœci zagra¿a³oby niebezpieczeñstwo ze wzglêdu na jego rasê, religiê, obywatelstwo,
przynale¿noœæ do okreœlonej grupy spo³ecznej lub przekonania polityczne (art. 33).
W Konwencji zapisano nastêpuj¹ce prawa uchodŸcy:
— art. 4 — prawo do wolnoœci praktyk religijnych i wolnoœci wychowywania religijnego dzieci;
— art. 14 — prawo do ochrony twórczoœci artystycznej i w³asnoœci przemys³owej, takiej jak:
wynalazki, projekty lub modele, znaki i nazwy handlowe;
— art. 15 — prawo do stowarzyszania siê;
— art. 16 — prawo dostêpu do s¹du;
— art. 17–19 — prawo do wykonywania pracy zarobkowej;
— art. 20 i 21 — prawo do odpowiednich warunków zamieszkania;
— art. 22 — prawo do nauki;
— art. 23 — prawo do opieki spo³ecznej;
— art. 24 — prawo do ochrony pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych;
— art. 26 — wolnoœæ poruszania siê;
— art. 33 — zakaz wydalania lub zawracania.
W celu ochrony praw uchodŸców ONZ powo³a³ Urz¹d Wysokiego Komisarza do spraw
UchodŸców. Urz¹d ten zajmuje siê pomoc¹ prawn¹, opiek¹ i ochron¹ uchodŸców przed dalszymi
naruszeniami ich praw.

W ramach ochrony praw osoby nara¿onej na nierówne traktowanie powsta³a w ONZ Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
Celem jej jest stworzenie dodatkowej ochrony wszystkim kobietom. Mimo istnienia ró¿nych
dokumentów miêdzynarodowych chroni¹cych prawa cz³owieka, kobiety nadal s¹ dyskryminowane, co, jak zapisano w konwencji, narusza zasadê równoœci praw i poszanowanie godnoœci
ludzkiej. Konwencja nie przewiduje skarg pañstwowych ani indywidualnych.
Nad jej przestrzeganiem czuwa Komitet do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet (CEDAW). Wspó³pracuje on z Komisj¹ do spraw Statusu Kobiet, dzia³aj¹c¹ w Radzie Gospodarczej
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i Spo³ecznej ONZ. Powo³ana w celu promocji praw kobiet, nag³aœnia ona i stara siê rozwi¹zywaæ
najbardziej drastyczne naruszenia tych praw.
Od grudnia 2000 r. obowi¹zuje Protokó³ dodatkowy do Konwencji, daj¹cy mo¿liwoœæ skargi
indywidualnej na naruszenie przez pañstwo praw zapisanych w omawianym dokumencie.

Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
Artyku³ 1 zawiera definicjê „dyskryminacja kobiet”, wedle której dyskryminacja ta oznacza
wszelkie zró¿nicowanie, wy³¹czenie lub ograniczenie ze wzglêdu na p³eæ, które powoduje lub ma na
celu uszczuplenie albo uniemo¿liwienie kobietom, niezale¿nie od ich stanu cywilnego, przyznania, realizacji b¹dŸ korzystania na równi z mê¿czyznami z prawami cz³owieka oraz podstawowych wolnoœci
w dziedzinie ¿ycia politycznego, gospodarczego, spo³ecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych.
Artyku³y 7–16 dotycz¹ zobowi¹zañ pañstwa do równego traktowania kobiet i mê¿czyzn oraz
podjêcia wszelkich kroków w celu likwidacji dyskryminacji kobiet w:
— art. 7 — ¿yciu politycznym i publicznym pañstwa;
— art. 8 — reprezentacji swoich rz¹dów na arenie miêdzynarodowej;
— art. 9 — prawie do obywatelstwa;
— art. 10 — dostêpie do edukacji;
— art. 11 — dziedzinie zatrudnienia;
— art. 12 — dostêpie do opieki zdrowotnej;
— art. 13 — ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym;
— art. 14 — œrodowiskach wiejskich;
— art. 15 — równoœci wobec prawa;
— art. 16 — prawie do zawarcia ma³¿eñstwa.
W konwencji powo³uje siê tak¿e Komitet dla kontrolowania przestrzegania praw w niej zapisanych.
Pañstwo, które j¹ ratyfikowa³o, zobowi¹zane jest do sk³adania sprawozdañ okresowych ze
stanu faktycznego oraz z dzia³añ, które podjê³o w kierunku likwidacji dyskryminacji i wprowadzenia równoœci mê¿czyzn i kobiet na swoim terytorium.

NajpóŸniej powsta³ dokument poœwiêcony ochronie praw dziecka. Jeszcze w okresie miêdzywojennym Liga Narodów podjê³a próby stworzenia takiego dokumentu. Deklaracja Praw
Dziecka zawiera³a zasady, jakimi powinni kierowaæ siê doroœli, by zapewniæ dziecku opiekê
i rozwój. Dopiero jednak Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 r. zobowi¹zywa³a
pañstwo do ochrony praw dziecka.

Konwencja o prawach dziecka
Jest pierwszym dokumentem miêdzynarodowym okreœlaj¹cym prawa i wolnoœci osobiste
dziecka. Nad przestrzeganiem konwencji czuwa Komitet Praw Dziecka. Pañstwa, które ratyfikowa³y konwencjê, zobowi¹zane s¹ do sk³adania sprawozdañ z przestrzegania praw dziecka oraz
d¹¿enia do jak najlepszego ich wdra¿ania u siebie.
W czêœci I zapisano zadania pañstwa wobec dzieci oraz przedstawiono katalog praw, które
dzieciom przys³uguj¹.
Artyku³ 1 zawiera definicjê dziecka. Wed³ug konwencji „dziecko” oznacza ka¿d¹ istotê ludzk¹
w wieku poni¿ej osiemnastu lat, chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym siê do dziecka uzyska ono
wczeœniej pe³noletnoœæ.
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Ni¿ej zapisano zasadê niedyskryminacji oraz jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka
przez rodziców i pañstwo.
Prawa i wolnoœci zagwarantowane dzieciom przez Konwencjê:
— art. 6 — prawo do ¿ycia i rozwoju;
— art. 7 — prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa;
— art. 8 — prawo do to¿samoœci;
— art. 9 — prawo do ochrony wiêzi rodzinnych;
— art. 10 — prawo do poruszania siê w kraju i poza nim w celu ³¹czenia siê z rodzin¹;
— art. 12 — prawo do wyra¿ania pogl¹dów w sprawach jego dotycz¹cych;
— art. 13 — prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;
— art. 14 — swoboda myœli, sumienia i wyznania;
— art. 15 — swoboda zrzeszania siê oraz wolnoœæ pokojowych zgromadzeñ;
— art. 16 — prawo do prywatnoœci, korespondencji i ¿ycia rodzinnego oraz prawo do ochrony
prawnej;
— art. 17 — prawo do uzyskiwania ró¿nych informacji oraz ochrony przed informacjami szkodliwymi;
— art. 20 — prawo dziecka pozbawionego rodziny do ochrony ze strony pañstwa;
— art. 21 — prawo do adopcji;
— art. 22 — prawa dziecka-uchodŸcy;
— art. 23 — prawa dziecka niepe³nosprawnego;
— art. 24 — prawo do ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej;
— art. 25 — prawo dziecka izolowanego w instytucjach leczniczych do ochrony;
— art. 26 — prawo do korzystania z pomocy spo³ecznej;
— art. 27 — prawo do odpowiedniego standardu ¿ycia;
— art. 28 i 29 — prawo do nauki;
— art. 30 — prawa dziecka nale¿¹cego do mniejszoœci etnicznej, religijnej lub jêzykowej;
— art. 31 — prawo do wypoczynku;
— art. 32 — prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym;
— art. 40 — prawa dziecka podejrzanego, oskar¿onego b¹dŸ uznanego winnym.
Inne artyku³y tej czêœci konwencji dotycz¹ ochrony dziecka przed:
— art. 2 — dyskryminacj¹;
— art. 11 — nielegalnym wywozem za granicê;
— art. 19 — wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystywaniem seksualnym;
— art. 33 — narkomani¹;
— art. 34 — nadu¿yciami seksualnymi;
— art. 35 — uprowadzeniem i handlem dzieæmi;
— art. 36 — jakimkolwiek wyzyskiem;
— art. 37 — torturowaniem b¹dŸ okrutnym, nieludzkim czy poni¿aj¹cym traktowaniem lub
karaniem;
— art. 38 i 39 — aktywnym udzia³em w konfliktach zbrojnych.
Czêœæ II dotyczy zadañ i funkcjonowania Komitetu Praw Dziecka, czêœæ III — ratyfikacji
konwencji, poprawek i mo¿liwych zastrze¿eñ.
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Polska z³o¿y³a nastêpuj¹ce zastrze¿enie do art. 7: prawo dziecka przysposobionego do poznania
rodziców naturalnych bêdzie podlega³o ograniczeniu poprzez obowi¹zywanie rozwi¹zañ prawnych
umo¿liwiaj¹cych przysposabiaj¹cym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka.
Drugie zastrze¿enie dotyczy³o granicy wieku, od której dopuszczalne jest powo³ywanie do
s³u¿by wojskowej. W Polsce wiek ten jest wy¿szy ni¿ przewidziany w Konwencji.
Polska z³o¿y³a równie¿ deklaracje odnoœnie art. 12–16, których realizacja w naszym kraju
dokonuje siê z poszanowaniem w³adzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami
dotycz¹cymi miejsca dziecka w rodzinie i poza ni¹ 4.

Dokumenty Rady Europy zawieraj¹ce katalogi praw cz³owieka,
inne ni¿ Konwencja Europejska
Dokumenty zawieraj¹ce prawa cz³owieka powstawa³y nie tylko w Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
W tym samym czasie co Pakty ONZ, opracowano w Europie (1965 r.) Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹. Karta w zasadzie uzupe³nia katalog praw zawartych w Europejskiej Konwencji. Zapewnia
ona, podobnie jak Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych, korzystanie z praw bez wzglêdu na rasê, p³eæ, kolor skóry, religiê, pogl¹dy polityczne, pochodzenie
spo³eczne i narodowe. Nie zawiera jednak praw kulturalnych. Znajduj¹ siê w niej natomiast zapisy o prawach osób niepe³nosprawnych ruchowo i umys³owo do szkoleñ, rehabilitacji i readaptacji
zawodowej.
Europejska Karta Spo³eczna, podobnie jak dokument ONZ, nie przewiduje ani skargi pañstw,
ani skargi indywidualnej. Jedyn¹ form¹ kontroli przestrzegania zobowi¹zañ pañstw s¹ sprawozdania przedk³adane przez nie Komitetowi Ministrów Rady Europy.
Inaczej ni¿ w przypadku Miêdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych pañstwa nie s¹ zobowi¹zane do podpisania ca³ej Karty. Wyj¹tkiem jest czêœæ I oraz
niektóre artyku³y czêœci II.
Polska ratyfikowa³a Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹ w czerwcu 1997 r. (art.1–19).

Europejska Karta Spo³eczna
I
II
III
IV
V

Dokument sk³ada siê z piêciu czêœci:
Zobowi¹zanie pañstw do wykorzystania wszelkich œrodków s³u¿¹cych do zagwarantowania
praw zapisanych w Karcie.
Zawiera artyku³y szczegó³owo opisuj¹ce prawa wymienione w czêœci I.
Zobowi¹zanie pañstw do zwi¹zania siê co najmniej piêcioma artyku³ami czêœci II.
Zasady kontroli zobowi¹zañ pañstw poprzez sk³adanie sprawozdañ.
Warunki ograniczenia lub uchylenia obowi¹zywania Karty.

Karta zawiera szczegó³owo opracowany katalog praw socjalnych.
— Art. 1 — prawo do wyboru pracy;
— Art. 2 — prawo do sprawiedliwych warunków pracy;
— Art. 3 — prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
— Art. 4 — prawo do godziwego wynagrodzenia;
— Art. 5 — prawo do organizowania siê;
— Art. 6 — prawo do rokowañ zbiorowych;
— Art. 7 — prawo dzieci i m³odocianych do ochrony;
4
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Art. 8 — prawo zatrudnionych kobiet do ochrony;
Art. 9 — prawo do poradnictwa zawodowego;
Art. 10 — prawo do szkolenia zawodowego;
Art. 11 — prawo do ochrony zdrowia;
Art. 12 — prawo do zabezpieczenia spo³ecznego;
Art. 13 — prawo do pomocy spo³ecznej i medycznej;
Art. 14 — prawo do korzystania z us³ug opieki spo³ecznej;
Art. 15 — prawo osób niepe³nosprawnych fizycznie lub umys³owo do szkolenia zawodowego,
rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i spo³ecznej;
Art. 16 — prawo rodziny do ochrony spo³ecznej, prawnej i ekonomicznej;
Art. 17 — prawo matek i dzieci do ochrony spo³ecznej i ekonomicznej;
Art. 18 — prawo do prowadzenia dzia³alnoœci zarobkowej na terytorium innych Uk³adaj¹cych
siê Stron;
Art. 19 — prawo pracowników migruj¹cych oraz ich rodzin do ochrony i pomocy.

W systemie Rady Europy powstaj¹ inne konwencje (poza Europejsk¹ konwencj¹ o ochronie
praw i podstawowych wolnoœci i Europejsk¹ Kart¹ Spo³eczn¹), których celem jest ochrona
poszczególnych praw czy osób nale¿¹cych do okreœlonej grupy nara¿onej na dyskryminacjê.
Wszêdzie tam, gdzie cz³owiek jest izolowany, mo¿e dojœæ do naruszeñ ze strony funkcjonariuszy pañstwowych, np.: w szpitalach psychiatrycznych, w wiêzieniach, w wojsku, w komisariatach
policji itd.
W celu ochrony przed takimi naruszeniami powsta³a Europejska konwencja o zapobieganiu
torturom oraz nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu lub karaniu (1987 r.).
Komitet z³o¿ony z ekspertów (prawników, funkcjonariuszy wiêziennych, lekarzy) wizytuje szpitale psychiatryczne, areszty œledcze, wojskowe i deportacyjne, wiêzienia itp., po czym
eksperci sk³adaj¹ swoje sprawozdania.

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu
lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo karaniu
Jak zapisano w preambule do tego dokumentu, powsta³ on w celu ochrony wolnoœci jednostki
zagwarantowanej w art. 3 Europejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci. Pañstwa cz³onkowskie Rady Europy uwa¿aj¹c, ¿e ochrona osób pozbawionych wolnoœci
przed torturami oraz nieludzkim lub poni¿aj¹cym traktowaniem albo karaniem mo¿e byæ wzmocniona œrodkami pozas¹dowymi o charakterze zapobiegawczym, powo³a³y Komitet Zapobiegania
Torturom (CPT).
Wed³ug art. 1 Konwencji ma on badaæ poprzez wizytacje traktowanie osób pozbawionych
wolnoœci.
W dalszej czêœci tekst Konwencji zawiera artyku³y o organizacji Komitetu, powo³ywaniu jego
cz³onków, niezale¿nych i bezstronnych ekspertów oraz o organizacji ich pracy.
Pañstwa zobowi¹zane s¹ do:
— udzielenia pe³nej informacji o miejscach, w których przebywaj¹ osoby pozbawione wolnoœci;
— umo¿liwienia ekspertom nieograniczonego dostêpu do tych miejsc, wraz ze swobodnym
poruszaniem siê po nich;
— udzielenia wszelkich informacji na temat osób tam siê znajduj¹cych;
— umo¿liwienia kontaktu z tymi osobami.
Efektem wizytacji ekspertów w danym pañstwie jest raport o stanie osób pozbawionych
wolnoœci oraz obowi¹zek pañstw do ustosunkowania siê do raportu.
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Spoœród powsta³ych w Radzie Europy konwencji wymieniæ nale¿y tak¿e: Konwencjê ramow¹
o ochronie mniejszoœci narodowych, Europejsk¹ Kartê Samorz¹du Terytorialnego, Europejsk¹
konwencjê o wykonywaniu praw dziecka, Konwencjê o ochronie osób w zwi¹zku z elektronicznym przetwarzaniem danych o charakterze osobistym.
Ostatnio coraz czêœciej w centrum uwagi spo³eczeñstw znajduj¹ siê problemy bioetyki.
Wszelkiego rodzaju badania naukowe i eksperymenty medyczne zmuszaj¹ pañstwa do korekty
istniej¹cych przepisów prawnych. Problemem staje siê np. prawo osób urodzonych w efekcie
zastosowania metody zap³odnienia in vitro. Jak maj¹ one wyegzekwowaæ prawo do to¿samoœci,
informacji o swoim pochodzeniu, dziedziczenia? Jak dalece mo¿e rozwin¹æ siê transplantologia? Jakie niebezpieczeñstwa kryje za sob¹ klonowanie? S¹ to pytania, na które w niedalekiej
przysz³oœci trzeba bêdzie odpowiedzieæ. Ju¿ teraz w ramach Rady Europy przeprowadzane s¹
spotkania ekspertów z ró¿nych dziedzin w celu wypracowania wspólnej polityki.
W 1997 r. uchwalono Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i godnoœci osoby ludzkiej
wobec zastosowañ biologii i medycyny: o prawach cz³owieka i biomedycynie. Jak zapisano
w preambule, celem tego dokumentu jest ochrona osoby ludzkiej, zarówno jako jednostki, jak
i przedstawiciela gatunku ludzkiego przed niew³aœciwym wykorzystaniem biologii i medycyny.

Konwencja o ochronie praw cz³owieka i godnoœci osoby ludzkiej
wobec zastosowañ biologii i medycyny: o prawach cz³owieka i biomedycynie
W art. 1 zapisano — Strony niniejszej konwencji chroni¹ godnoœæ i to¿samoœæ osoby ludzkiej
i gwarantuj¹ ka¿dej osobie, bez dyskryminacji, poszanowanie dla jej integralnoœci oraz innych podstawowych praw i wolnoœci wobec zastosowañ biologii i medycyny.
Konwencja zmierza do ochrony praw cz³owieka przed specyficznymi nadu¿yciami. I tak
chronione s¹ np. osoby niezdolne do wyra¿enia zgody lub osoby z zaburzeniami psychicznymi
(wa¿n¹ rolê w ró¿nego rodzaju eksperymentach odgrywa œwiadoma zgoda). Ochronie podlegaj¹
równie¿ dawcy narz¹dów oraz genów ludzkich.
W art. 10 zapisane s¹: prawo do prywatnoœci i prawo do informacji, a w art. 24 — prawo do
odszkodowania za nieuzasadnion¹ szkodê na skutek interwencji .
W Konwencji du¿o jest zakazów dla potencjalnych „naruszycieli” praw, np. zakaz dyskryminacji, zakaz osi¹gania zysku i wykorzystywania czêœci cia³a ludzkiego do celów innych ni¿ ten, dla
którego zosta³a pobrana.
Z realizacji postanowieñ Konwencji pañstwa, które j¹ podpisa³y, sk³adaj¹ sprawozdania.
Konwencja ta nie zosta³a ratyfikowana przez Polskê.

Dokumenty Unii Europejskiej
W Europie obok Rady Europy najwa¿niejsz¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹ jest Unia Europejska. Prawa cz³owieka nie s¹ jej za³o¿eniem statutowym, ale czasami znajduj¹ odzwierciedlenie
w orzeczeniach Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu.
Unia Europejska jest zwi¹zkiem 15 pañstw prowadz¹cych wspóln¹ politykê gospodarcz¹,
monetarn¹, politykê zagraniczn¹ i w dziedzinie bezpieczeñstwa, wspó³pracê w zakresie spraw
wewnêtrznych i sprawiedliwoœci. Poprzez swobodny przep³yw osób, us³ug, towarów i kapita³u powinna byæ przestrzegana przede wszystkim zasada równoœci wszystkich obywateli Unii.
Okazuje siê jednak, ¿e dyskryminacja obywateli z innych pañstw unijnych jest przyczyn¹ wielu
skarg do Trybuna³u w Luksemburgu. Dotyczy to przede wszystkim zatrudnienia, œwiadczeñ
socjalnych i p³ci.
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Trybuna³ Luksemburski wiele razy podkreœla³, ¿e nie chce wchodziæ w kompetencje Trybuna³u Strasburskiego w zakresie praw i wolnoœci cz³owieka zapisanych w Konwencji Europejskiej,
zajmuje siê jedynie prawami i wolnoœciami wynikaj¹cymi z przepisów wspólnot europejskich.
W 2000 roku w Nicei podpisano Kartê Praw Podstawowych Unii Europejskiej — dokument
zawieraj¹cy katalog praw i wolnoœci cz³owieka oraz mechanizm jego ochrony w systemie unijnym
(na razie jeszcze istnieje w formie deklaracji).

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Podpisana w Nicei w 2000 r.
Zawiera podstawowy katalog praw i wolnoœci osobistych, politycznych i ekonomicznych.
Rozdzia³ I zatytu³owany „Godnoœæ” zawiera:
— art. 2 — prawo do ¿ycia;
— art. 3 — prawo do integralnoœci osoby;
— art. 4 — zakaz tortur i nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania;
— art. 5 — zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej.
Rozdzia³ II — „Wolnoœci” zawiera:
— art. 6 — prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;
— art. 7 — poszanowanie ¿ycia prywatnego i rodzinnego;
— art. 8 — ochrona danych osobowych;
— art. 9 — prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i prawo do za³o¿enia rodziny;
— art. 10 — wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania;
— art. 11 — wolnoœæ wyra¿ania opinii i informacji;
— art. 12 — wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê;
— art. 13 — wolnoœæ sztuki i badañ naukowych;
— art. 14 — prawo do nauki;
— art. 15 — wolnoœæ wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy;
— art. 16 — wolnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
— art. 17 — prawo do w³asnoœci;
— art. 18 — prawo do azylu;
— art. 19 — ochrona w przypadku usuniêcia, wydalenia lub ekstradycji.
Rozdzia³ III — „Równoœæ” zawiera zasady i prawa:
— art. 20 — równoœci wobec prawa;
— art. 21 — niedyskryminacji;
— art. 22 — poszanowania zró¿nicowania kulturalnego, religijnego i jêzykowego;
— art. 23 — równoœci mê¿czyzn i kobiet;
— art. 24 — prawa dziecka;
— art. 25 — prawa osób starszych;
— art. 26 — integracji osób niepe³nosprawnych.
Rozdzia³ IV — „Solidarnoœæ” poœwiêcony jest prawom socjalnym i ekonomicznym:
— art. 27 — prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiêbiorstw;
— art. 28 — prawo do dzia³añ i rokowañ zbiorowych;
— art. 29 — prawo do dostêpu s³u¿b poœrednictwa pracy;
— art. 30 — ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy;
— art. 31 — nale¿yte i odpowiednie warunki pracy;
— art. 32 — zakaz pracy dzieci i ochrona m³odocianych w pracy;
— art. 33 — ¿ycie rodzinne i zawodowe;
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— art. 34 — ubezpieczenie spo³eczne i pomoc spo³eczna;
— art. 35 — ochrona zdrowia;
— art. 36 — dostêp do us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
— art. 37 — ochrona œrodowiska;
— art. 38 — ochrona konsumenta.
Rozdzia³ V — „Prawa obywateli” zawiera prawa polityczne, gwarantowane jedynie obywatelom
Unii:
— art. 39 — prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
— art. 40 — prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych;
— art. 41 — prawo do dobrej administracji;
— art. 42 — prawo do dostêpu do dokumentów;
— art. 43 — Rzecznik Praw Obywatelskich;
— art. 44 — prawo do sk³adania petycji;
— art. 45 — wolnoœæ poruszania siê i zamieszkania;
— art. 46 — opieka dyplomatyczna i konsularna.
Rozdzia³ VI — „Wymiar sprawiedliwoœci” zawiera prawo do rzetelnego procesu s¹dowego:
— art. 47 — prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego i do rzetelnego procesu s¹dowego;
— art. 48 — domniemanie niewinnoœci i prawo do obrony;
— art. 49 — zasady legalnoœci oraz proporcjonalnoœci czynów zagro¿onych kar¹ i kar;
— art. 50 — zakaz ponownego s¹dzenia lub karania w sprawach karnych dotycz¹cych tego
samego czynu.
— Rozdzia³ VII — Postanowienia ogólne 5.

Inne dokumenty, w których znajduj¹ siê zapisy o prawach cz³owieka
Wœród aktów normatywnych zawieraj¹cych prawa i wolnoœci cz³owieka trzeba wymieniæ dokumenty z innych regionów œwiata, które polskiego obywatela mog¹ dotyczyæ jedynie w przypadku znalezienia siê na terytorium, na którym obowi¹zuj¹. S¹ to: Amerykañska Konwencja
Praw Cz³owieka i Afrykañska Karta Praw Cz³owieka i Ludów.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o umowach zawieranych miêdzy sob¹ przez dwa lub kilka pañstw. S¹
to najczêœciej umowy regionalne, jak np. Inicjatywa Œrodkowoeuropejska. Poœwiêci³a ona sporo
uwagi problemom mniejszoœci narodowych i na swój u¿ytek stworzy³a definicjê „mniejszoœci
narodowych” — jako grupy mniejszej liczebnie od pozosta³ej czêœci ludnoœci w danym pañstwie,
której cz³onkowie, bêd¹cy obywatelami danego pañstwa, maj¹ etniczne, religijne lub jêzykowe cechy
odró¿niaj¹ce je od pozosta³ej czêœci ludnoœci i kieruj¹ siê wol¹ zachowania w³asnej kultury, tradycji,
religii lub jêzyka 6.
Do wa¿nych porozumieñ odnosz¹cych siê do praw cz³owieka nale¿¹ równie¿ traktaty dwustronne, w których — obok zapisów gwarantuj¹cych prawa obywateli jednego pañstwa na
terenie drugiego — udziela siê ochrony prawom osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych
pochodz¹cych z jednego lub drugiego pañstwa.
Przyk³adem doœæ szczegó³owego zapisu o mniejszoœciach narodowych jest Traktat miêdzy
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej
wspó³pracy.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Instrument Inicjatywy Œrodkowo-Europejskiej Ochrony praw mniejszoœci, w: Ochrona praw osób nale¿¹cych do mniejszoœci narodowych, HFPC, Warszawa 1995, s. 100.
6

6
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Zasiêg miêdzynarodowy maj¹ tak¿e dokumenty og³oszone przez papie¿y, choæ oczywiœcie
nale¿y je mocno odró¿niæ od miêdzynarodowych traktatów czy deklaracji. Encykliki papieskie,
pocz¹wszy od s³ynnej encykliki Leona XIII — Rerum Novarum, a¿ po encykliki Jana Paw³a II
sporo uwagi poœwiêcaj¹ prawom cz³owieka i ich ochronie.
Idea praw cz³owieka, oparta na godnoœci ludzkiej, a zapisana w Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, zosta³a przyjêta przez Koœció³ w encyklice Jana XXIII Pacem in Terris. Wed³ug nauki
Koœcio³a godnoœæ cz³owieka ma Ÿród³o w Bogu.
Sobór Watykañski II stwierdzi³, ¿e postêp ludzkoœci jest niemo¿liwy bez rozwoju i ochrony
praw cz³owieka. W wydanym dokumencie Deklaracja o wolnoœci religijnej Koœció³ przyznaje
cz³owiekowi prawo do wolnoœci sumienia i wyra¿ania pogl¹dów.
Koœció³ wypracowa³ swoj¹ koncepcjê praw cz³owieka, opart¹ nie tylko na ich poszanowaniu,
ale i odpowiedzialnoœci za drugiego cz³owieka, czyli mi³oœci i pomocy.
Papie¿ Jan Pawe³ II w swoich encyklikach du¿o miejsca poœwiêca prawom socjalnym, np. encyklika Laborem Exercens poœwiêcona jest pracy cz³owieka, problemom spo³ecznym i w³asnoœci 7.
ZAPAMIÊTAJ!
Dokumenty powsta³e w ramach systemu ONZ:
1 podstawowe prawa i wolnoœci
• Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka
• Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
• Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych
2. wybrane prawa i wolnoœci
• Miêdzynarodowa konwencja o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
• Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania lub karania
3. prawa i wolnoœci osób nale¿¹cych do okreœlonej grupy
• Konwencja o prawach dziecka
• Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
• Konwencja dotycz¹ca statusu uchodŸców
Dokumenty powsta³e w ramach systemu Rady Europy:
1. podstawowe prawa i wolnoœci
• Europejska konwencja praw cz³owieka
• Europejska Karta Spo³eczna
2. wybrane prawa i wolnoœci
• Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu
traktowaniu albo karaniu;
• Konwencja o ochronie praw cz³owieka i godnoœci osoby ludzkiej wobec zastosowañ
biologii i medycyny: konwencja o prawach cz³owieka i biomedycynie;
• Karta Samorz¹du Terytorialnego;
• Konwencja o ochronie osób w zwi¹zku z elektronicznym przetwarzaniem danych
o charakterze osobistym;
3. prawa i wolnoœci osób nale¿¹cych do jakiejœ grupy
• Konwencja ramowa o ochronie mniejszoœci narodowych;
• Europejska konwencja o wykonywaniu praw dziecka.
7

Spo³eczne nauczanie Koœcio³a, Znak, Kraków 1982.
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2. Dokumenty prawa krajowego
Prawa i wolnoœci cz³owieka s¹ obecnie gwarantowane niemal we wszystkich systemach prawnych. Zapisuje siê je bezpoœrednio w konstytucji (np. w Niemczech, Hiszpanii), b¹dŸ spisuje
w odrêbnym dokumencie, tzw. Karcie Praw i Wolnoœci (Kanada, Czechy, USA).
W Polsce prawa cz³owieka zapisane s¹ bezpoœrednio w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
Prawa i wolnoœci cz³owieka zapisane s¹ przede wszystkim w rozdziale II Konstytucji pt.
Wolnoœci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela.
Konstytucja, w œlad za innymi dokumentami, zw³aszcza Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka, za podstawê praw i wolnoœci uznaje godnoœæ cz³owieka.
W art. 30 zapisano, ¿e: przyrodzona i niezbywalna godnoœæ cz³owieka stanowi Ÿród³o wolnoœci
i praw cz³owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem
w³adz publicznych.
Artyku³y 31–33 wprowadzaj¹ ogóln¹ zasadê wolnoœci i równoœci.
W Konstytucji wolnoœæ rozumiana jest jako:
a) zakaz ingerencji pañstwa w pewne sfery ¿ycia ludzkiego np. wolnoœæ s³owa — art. 54;
b) wolnoœæ czynienia tego, czego prawo nie zabrania — art. 31.2;
c) swoboda poruszania siê — art. 41 i art. 52;
Artyku³y 32 i 33 gwarantuj¹ wszystkim równoœæ praw, równoœæ wobec prawa oraz zakaz
dyskryminacji.
Nastêpne zaœ artyku³y zawieraj¹ katalog praw i wolnoœci cz³owieka.
Niektóre prawa i wolnoœci zagwarantowane s¹ jedynie dla obywateli polskich. W Konstytucji
wy³¹cznie do nich odnosz¹ siê nastêpuj¹ce artyku³y:
— art. 51.2 — ochrona informacji o obywatelach;
— art. 52.4 — zakaz wydalania z kraju i zabraniania powrotu;
— art. 55 — zakaz ekstradycji;
— art. 60 — gwarancja korzystania na jednakowych zasadach z pe³ni praw publicznych i dostêpu
do s³u¿by publicznej;
— art. 61 — prawo do informacji o dzia³alnoœci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne;
— art. 62 — prawo do udzia³u w referendum i wyborach powszechnych;
— art. 67 — prawo do zabezpieczenia spo³ecznego;
— art. 68 — gwarancja równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej;
— art. 70 — prawo do zak³adania szkó³ ró¿nych szczebli;
— art. 75 — zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli.
Natomiast wszêdzie tam, gdzie w konstytucyjnych zapisach o prawach i wolnoœciach wystêpuje s³owo „ka¿dy”, prawa i wolnoœci te dotycz¹ wszystkich osób.
W Konstytucji prawa i wolnoœci cz³owieka zosta³y podzielone na:
a) prawa i wolnoœci osobiste:
— art. 38 — ochrona ¿ycia;
— art. 39 — wolnoœæ od eksperymentów naukowych i medycznych;
— art. 40 — wolnoœæ od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania i karania.
Zakaz stosowania kar cielesnych;
— art. 41 — prawo do nietykalnoœci osobistej i wolnoœci osobistej;
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— art. 42 — prawo do obrony, zakaz dzia³ania prawa wstecz;
— art. 45 — prawo do sprawiedliwego procesu s¹dowego;
— art. 47 — prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia;
— art. 48 — prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami;
— art. 49 — wolnoœæ i ochrona tajemnicy komunikowania siê;
— art. 50 — nienaruszalnoœæ mieszkania;
— art. 51 — ochrona danych osobowych;
— art. 52 — wolnoœæ poruszania siê, swobodnego opuszczenia kraju;
— art. 53 — wolnoœæ sumienia i religii;
— art. 54 — wolnoœæ wyra¿ania pogl¹dów.
b) prawa i wolnoœci polityczne:
— art. 57 — wolnoœæ organizowania pokojowych zgromadzeñ;
— art. 58 — wolnoœæ zrzeszania siê;
— art. 59 — wolnoœæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych;
— art. 63 — prawo sk³adania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym.
c) prawa i wolnoœci ekonomiczne, socjalne i kulturalne:
— art. 64 — prawo do w³asnoœci oraz prawo dziedziczenia
— art. 65.5 — wolnoœæ wyboru i wykonywania zawodu;
— art. 66 — prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
— art. 68 — prawo do ochrony zdrowia;
— art. 70 — prawo do nauki (prawo osobiste);
— art. 72 — ochrona praw dziecka;
— art. 73 — wolnoœæ twórczoœci artystycznej;
— art. 76 — ochrona praw konsumentów, u¿ytkowników i najemców.
—
—
—
—
—
—
—

Do praw cz³owieka zosta³y dopisane równie¿ zadania pañstwa w zakresie:
art. 65 — zwalczania bezrobocia;
art. 69 — pomocy osobom niepe³nosprawnym;
art. 71 — pomocy rodzinie i ochrony macierzyñstwa;
art. 72 — ochrony praw dziecka;
art. 74 — ochrony œrodowiska;
art. 75 — rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
art. 76 — ochrony konsumentów, u¿ytkowników, najemców.

Ochrona praw i wolnoœci cz³owieka zapisana w Konstytucji RP
Wpisanie praw i wolnoœci cz³owieka do Konstytucji nie mia³yby wiêkszego znaczenia bez
mechanizmów chroni¹cych te prawa przed naruszeniem ze strony w³adzy. Ochrona praw
i wolnoœci zosta³a okreœlona przede wszystkim w art. 77–80, które dotycz¹:
— art. 77 — prawa do wynagrodzenia za szkody wyrz¹dzone przez niezgodne z prawem dzia³anie
organu w³adzy publicznej;
— art. 78 — prawa do zaskar¿ania orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej instancji;
— art. 79 — prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie
zgodnoœci przepisu z Konstytucj¹, na podstawie którego wydano ostateczne orzeczenie;
— art. 80 — prawa wyst¹pienia do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Ograniczenia praw i wolnoœci cz³owieka wystêpuj¹ce w Konstytucji RP
Ju¿ w art. 8.2 zapisano, ¿e Konstytucjê stosuje siê bezpoœrednio, chyba ¿e stanowi ona inaczej.
I tak stanowi m.in. art. 81, wg którego niektórych praw mo¿na dochodziæ jedynie w granicach ustaw.
Zapisów poœwieconych ograniczaniu praw cz³owieka jest w Konstytucji wiele:
— w ust. 3 art.31 — ograniczenia musz¹ byæ zapisane w ustawie i mog¹ zaistnieæ wtedy, gdy
konieczne s¹ w demokratycznym spo³eczeñstwie dla jego bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego,
ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, wolnoœci i praw innych osób.
— z powodu obywatelstwa — wszêdzie tam, gdzie w Konstytucji u¿yto s³owa „obywatel” dane
prawo tylko jemu przys³uguje;
— ograniczenia praw politycznych dotycz¹ te¿ osób ubezw³asnowolnionych i pozbawionych
praw publicznych albo wyborczych prawomocnym orzeczeniem s¹dowym;
— z powodu wieku — dotyczy to przede wszystkim biernego prawa wyborczego — mo¿na
zostaæ pos³em w wieku 21 lat, senatorem — 30 lat, prezydentem — 35 lat;
— z powodu wprowadzenia stanu wojennego, wyj¹tkowego oraz w czasie klêski ¿ywio³owej;
— treœæ niektórych artyku³ów mo¿e staæ siê przyczyn¹ ograniczeñ — np. art. 13 mówi m.in., ¿e
zakazane jest istnienie organizacji, które przewiduj¹ utajnienie struktur lub cz³onkostwa.
Ustawodawca konstytucyjny nie ustrzeg³ siê jednak b³êdów legislacyjnych i w rozdziale o prawach i wolnoœciach cz³owieka wpisa³ nie maj¹cy nic wspólnego z nimi art. 43, który mówi, ¿e
zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoœci nie podlegaj¹ przedawnieniu 8.

W prawie krajowym nie tylko Konstytucja zawiera zapisy o prawach i wolnoœciach cz³owieka. Istniej¹ odrêbne dokumenty dotycz¹ce ró¿nych praw, np. ustawa o gwarancjach wolnoœci
sumienia i wyznania czy ustawa o ochronie danych osobowych.
Ponadto prawa, a tak¿e ich ochrona, zapisane s¹ w kodeksach: cywilnym, rodzinnym i opiekuñczym, karnym lub postêpowania administracyjnego. Obok praw materialnych w ustawach
zapisane s¹ prawa osoby nale¿¹cej do jakiejœ mniejszoœci: prawa dziecka, pacjenta, pracownika,
wiêŸnia. Liczba ustaw, w których mo¿na znaleŸæ np. prawa pacjenta jest doœæ pokaŸna. S¹ to
ustawy m.in.:
— o zawodzie lekarza;
— o ochronie zdrowia psychicznego;
— o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi;
— o przeciwdzia³aniu narkomanii;
— o zwalczaniu chorób zakaŸnych;
— o zwalczaniu chorób wenerycznych;
— o zwalczaniu gruŸlicy.
Nie wymieniono wszystkich ustaw, a nale¿a³oby dodaæ jeszcze rozporz¹dzenia wykonawcze.
Jak wynika z powy¿szych informacji, wiele jest dokumentów, w których zapisane s¹ prawa
cz³owieka. Jednak¿e nawet najlepsze katalogi bez gwarancji ochronnych i mo¿liwoœci egzekwowania praw na niewiele siê zdadz¹. Wa¿n¹ spraw¹ jest znajomoœæ zarówno praw, jak i mo¿liwoœci
ich dochodzenia.

8

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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OCHRONA PRAW CZ£OWIEKA
1. Ochrona praw cz³owieka w systemie krajowym
Co mo¿e uczyniæ cz³owiek, gdy jego prawa lub wolnoœci zosta³y naruszone?
Istniej¹ ró¿ne mo¿liwoœci dzia³ania. Ogólnie mo¿na je podzieliæ na procedury s¹dowe i dzia³ania pozas¹dowe.
Wszystko zale¿y od charakteru naruszenia praw i wolnoœci cz³owieka. Je¿eli jest to tylko
niekompetencja funkcjonariusza, mo¿na z³o¿yæ skargê na jego dzia³anie do organu nadrzêdnego.
Je¿eli jest to sprawa powa¿niejsza, np. pobicie lub zniewa¿enie s³owne, sk³ada siê doniesienie
o przestêpstwie na policjê lub do prokuratury.
Zadaniem policji jest, zgodnie z ustaw¹, s³u¿enie spo³eczeñstwu, ochrona bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego.
Prokuratura jest powo³ana do strze¿enia praworz¹dnoœci i czuwania nad œciganiem przestêpstw.
Postêpowanie przygotowawcze prowadzone przez powy¿sze organy mo¿e zakoñczyæ siê
umorzeniem lub skierowaniem sprawy do s¹du.

1.1. Procedury s¹dowe
a) pozew do s¹du
S¹dy s¹ niezale¿nymi organami pañstwowymi rozstrzygaj¹cymi spory miêdzy ró¿nymi podmiotami w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Ka¿dy cz³owiek ma zagwarantowane prawo do rzetelnego procesu s¹dowego.
Aby jednak prawo to mog³o rzeczywiœcie funkcjonowaæ, obowi¹zkiem pañstwa jest stworzenie systemu s¹dowego. W Polsce funkcjonuj¹ s¹dy powszechne oraz S¹d Najwy¿szy, Naczelny
S¹d Administracyjny, a tak¿e Trybuna³ Konstytucyjny i Trybuna³ Stanu.
Wy¿ej wymienione s¹dy i trybuna³y dzia³aj¹ na podstawie Konstytucji i ustaw.
Struktura s¹dów powszechnych oraz zakres ich kompetencji zapisany jest w rozporz¹dzeniu
Ministra Sprawiedliwoœci — Regulaminie wewnêtrznego urzêdowania s¹dów powszechnych.
S¹dy powszechne dziel¹ siê na:
• s¹dy rejonowe, które s¹ s¹dami pierwszej instancji i dziel¹ siê na wydzia³y (art. 16.1):
1) wydzia³ cywilny — do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2) wydzia³ karny — do spraw z zakresu prawa karnego,
3) wydzia³ rodzinny i nieletnich (s¹d rodzinny) — do spraw z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuñczego,
4) wydzia³ pracy (s¹d pracy) — do spraw z zakresu prawa pracy,
5) wydzia³ gospodarczy — do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego powierzonych s¹dom gospodarczym oraz do prowadzenia rejestrów powierzonych s¹dom rejonowym,
6) wydzia³ ksi¹g wieczystych.

•

s¹dy okrêgowe, które s¹ s¹dami odwo³awczymi od orzeczeñ s¹dów rejonowych. S¹ tak¿e
s¹dami pierwszej instancji dla niektórych spraw (sprawy rozwodowe, sprawy, w których wartoœæ przedmiotu sporu przekracza 15 000 z³, sprawy o zbrodnie, ochrona praw autorskich).
S¹dy okrêgowe dziel¹ siê na (art. 14.1):
1) wydzia³ cywilny — do spraw z zakresu prawa cywilnego oraz do rozpatrywania w drugiej
instancji spraw nale¿¹cych do w³aœciwych s¹dów rodzinnych,
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2) wydzia³ karny — do spraw z zakresu prawa karnego,
3) wydzia³ penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeñ karnych — do spraw
penitencjarnych i nadzoru nad s¹dowym postêpowaniem wykonawczym w sprawach
karnych,
4) wydzia³ pracy — do spraw z zakresu prawa pracy,
5) wydzia³ ubezpieczeñ spo³ecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych,
6) wydzia³ gospodarczy — do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych s¹dom gospodarczym.
W S¹dzie Okrêgowym w Warszawie utworzono S¹d Antymonopolowy do rozpatrywania
odwo³añ od decyzji Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stoi on na stra¿y
zapewnienia rozwoju konkurencji, stanowi ochronê przedsiêbiorców i konsumentów.

•

s¹dy apelacyjne s¹ s¹dami odwo³awczymi dla s¹dów okrêgowych. Dziel¹ siê one na (art. 13.1):
1) wydzia³ cywilny — do spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego
i opiekuñczego,
2) wydzia³ karny — do spraw z zakresu prawa karnego,
3) wydzia³ pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych.
Po wyroku wydanym przez s¹d drugiej instancji (okrêgowy lub apelacyjny) stronie procesu przys³uguje na ogó³ mo¿liwoœæ z³o¿enia kasacji do S¹du Najwy¿szego.
S¹d Najwy¿szy dzia³a na podstawie art. 183 Konstytucji RP oraz Ustawy o S¹dzie Najwy¿szym. Jest naczelnym organem s¹dowym w kraju i sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹ s¹dów
powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

S¹d Najwy¿szy dzieli siê na :
— Izbê Administracyjn¹, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych — nadzoruje orzeczenia z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, skargi na decyzje administracyjne;
— Izbê Cywiln¹ — nadzoruje orzeczenia w sprawach cywilnych i gospodarczych;
— Izbê Karn¹ — nadzoruje orzecznictwo w sprawach karnych;
— Izbê Wojskow¹ — nadzoruje orzecznictwo w sprawach wojskowych.
W 1999 r. S¹d Najwy¿szy rozpatrzy³ kasacjê w sprawie o zarejestrowanie Zwi¹zku Ludnoœci
Narodowoœci Œl¹skiej. W 1988 r. przed S¹dem Wojewódzkim w Katowicach toczy³a siê sprawa
o zarejestrowanie powy¿szego Zwi¹zku. Zosta³ on zarejestrowany mimo sprzeciwu wojewody
katowickiego, gdy¿ wniosek spe³nia³ wszystkie warunki formalne. Sprzeciw wojewody budzi³a
nazwa, sugeruj¹ca, ¿e istnieje odrêbny naród œl¹ski. S¹d Apelacyjny przychyli³ siê do stanowiska
wojewody i zmieni³ wyrok s¹du I instancji. Komitet Za³o¿ycielski z³o¿y³ kasacjê do S¹du Najwy¿szego, a ten uzna³, ¿e Œl¹zacy s¹ jedynie mniejszoœci¹ etniczn¹ i naród œl¹ski jako taki nigdy nie
istnia³. Rejestracja zaœ takiego stowarzyszenia uniemo¿liwia³aby komukolwiek wstêpowanie do niego.
Sprawa trafi³a do Trybuna³u w Strasburgu pod zarzutem naruszenia przez Polskê art. 11
Konwencji Europejskiej.
Trybuna³ nie dopatrzy³ siê jednak naruszenia wolnoœci zrzeszania siê (art. 11 Konwencji).

b) skarga na decyzjê administracyjn¹
Postêpowanie administracyjne to postêpowanie przed organami administracji, których ostateczne decyzje poddane s¹ kontroli s¹downictwa administracyjnego. Cz³owiek w urzêdzie za³atwia wiele ró¿nych spraw (rejestracja samochodu, meldunki, zgoda na budowê domu itd.).
Jednostka posiada pewne mechanizmy ochrony swoich praw zapisane w Kodeksie postêpowania
administracyjnego. Urz¹d jest bezwzglêdnie zobowi¹zany do przestrzegania terminów i do-
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starczania niezbêdnych informacji. W razie niewywi¹zania siê urzêdu z zadania, obywatelowi
przys³uguje prawo zaskar¿enia go do organu nadrzêdnego.
Cz³owiek mo¿e domagaæ siê wydania w swojej sprawie decyzji administracyjnej. Organ ma
na to 30 dni. Je¿eli sprawa jest skomplikowana, mo¿e przed³u¿yæ termin zajêcia stanowiska
o nastêpne 30 dni, informuj¹c o tym stronê. Od decyzji urzêdu s³u¿y jednostce odwo³anie do
organu nadrzêdnego. Dokonuje siê tego za poœrednictwem organu pierwszej instancji w ci¹gu 14
dni od dorêczenia decyzji. Organ nadrzêdny ma 30-dniowy termin na rozpatrzenie odwo³ania,
a po tym terminie strona mo¿e wnieœæ skargê do Naczelnego S¹du Administracyjnego w ci¹gu 30
dni. Je¿eli organy administracji nie zajm¹ stanowiska w sprawie w okreœlonych terminach, stronie
przys³uguje skarga do Naczelnego S¹du Administracyjnego na bezczynnoœæ administracji.
Naczelny S¹d Administracyjny dzia³a na podstawie art. 184 Konstytucji RP oraz ustawy
o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym. Orzeka w sprawach skarg na:
— decyzjê administracyjn¹;
— bezczynnoœæ administracji;
— postanowienia administracji, na które s³u¿y za¿alenie;
— uchwa³y organów gmin stanowi¹cych przepisy gminne;
— uchwa³y terenowych organów administracji rz¹dowej stanowi¹cych przepisy prawa miejscowego;
— uchwa³y innych zwi¹zków;
— akty nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów samorz¹du terytorialnego.
Je¿eli jednostka nie jest zadowolona z ostatecznego orzeczenia s¹dowego mo¿e:
— je¿eli przepis, na podstawie którego zosta³o wydane orzeczenie, nie jest zgodny z Konstytucj¹
RP, z³o¿yæ skargê konstytucyjn¹;
— staraæ siê zainteresowaæ spraw¹ inny organ, np. Rzecznika Praw Obywatelskich, w celu
z³o¿enia rewizji nadzwyczajnej do S¹du Najwy¿szego;
— z³o¿yæ skargê do któregoœ z miêdzynarodowych organów ochrony praw cz³owieka, je¿eli
sprawa dotyczy naruszenia któregoœ z praw czy wolnoœci cz³owieka.
Naczelny S¹d Administracyjny w 1998 r. rozpatrywa³ g³oœn¹ i kontrowersyjn¹ sprawê zwi¹zan¹ z tzw. akcj¹ „ma³olat”. Skargê wniós³ Rzecznik Praw Obywatelskich na ograniczenia wprowadzone przez wojewodê warszawskiego W. Gieleckiego, dotycz¹ce przebywania dzieci bez opieki
doros³ych poza miejscem zamieszkania w godz. 23.00–5.00. Rzecznik uzna³ to za ograniczenie
praw i wolnoœci dzieci i zaskar¿y³ niew³aœciwy sposób wprowadzenia tego ograniczenia — przez
urzêdnika pañstwowego, a nie w drodze ustawy (organy w³adzy pañstwowej dzia³aj¹ na podstawie
i w granicach prawa — art. 7 Konstytucji RP). Naczelny S¹d Administracyjny orzek³, ¿e wojewoda
warszawski nie posiada³ kompetencji do ograniczania praw i wolnoœci cz³owieka.

c) skarga konstytucyjna
Wy¿ej wymienione s¹dy s³u¿¹ rozwi¹zywaniu sporów miêdzy ró¿nymi podmiotami. Istnieje
jednak organ s¹dowy, którego g³ównym zadaniem jest kontrola zgodnoœci aktów normatywnych
z Konstytucj¹ czy umowami miêdzynarodowymi lub ustawami. Jest nim Trybuna³ Konstytucyjny. Zajmuje siê on równie¿ badaniem zgodnoœci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii
politycznych.
Do procedur s¹dowych zalicza siê tak¿e skargê konstytucyjn¹ ustanowion¹ przez art. 79
Konstytucji RP. Jest to dodatkowy œrodek ochrony praw i wolnoœci cz³owieka. Przys³uguje
ka¿demu cz³owiekowi (równie¿ cudzoziemcowi z wy³¹czeniem prawa do azylu i przyznania
statusu uchodŸcy), je¿eli uwa¿a on, ¿e ostateczny wyrok lub decyzja administracyjna wydane
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zosta³y na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucj¹. Skarga konstytucyjna jest wiêc skarg¹
na przepis, a nie na orzeczenia s¹dowe.
Aby Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³ skargê konstytucyjn¹, musz¹ byæ spe³nione odpowiednie warunki.
Po pierwsze, skargê mo¿e wnieœæ jedynie osoba, której dotyczy ostateczne orzeczenie lub
decyzja administracyjna, wydana na podstawie przepisu naruszaj¹cego konstytucyjne prawa lub
wolnoœci.
W piœmie zawieraj¹cym skargê nale¿y podaæ dane osoby skar¿¹cej — imiê i nazwisko, adres
oraz dane adwokata sporz¹dzaj¹cego skargê.
Po drugie, nale¿y powo³aæ siê na akt prawny, na podstawie którego zosta³o wydane orzeczenie
lub decyzja administracyjna, bêd¹ce przedmiotem skargi.
Po trzecie, skarga mo¿e byæ wniesiona tylko po wyczerpaniu wszystkich dostêpnych œrodków
odwo³awczych (w sprawach cywilnych równie¿ kasacji).
Po czwarte, skargê nale¿y wnieœæ w ci¹gu trzech miesiêcy od otrzymania ostatecznego orzeczenia lub decyzji administracyjnej.
Po pi¹te, skarga musi byæ napisana przez adwokata lub radcê prawnego (samodzielnie mog¹
skargê sporz¹dziæ sêdziowie, prokuratorzy, notariusze, profesorowie prawa lub doktorzy habilitowani).
Po szóste, dokument trzeba sporz¹dziæ w piêciu egzemplarzach i op³aciæ poprzez naklejenie
znaczków skarbowych.
Pierwsza wygrana przez obywatela polskiego skarga konstytucyjna dotyczy³a równoœci praw.
Niekonstytucyjne okaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sp³aty
kosztów za naukê w wy¿szej szkole wojskowej. Skar¿¹cy, oficer Wojska Polskiego, z powodu
przekonañ religijnych chcia³ opuœciæ wojsko. Na przeszkodzie faktycznie sta³o powy¿sze rozporz¹dzenie, które zobowi¹zywa³o go do natychmiastowej sp³aty. Skar¿¹cy nie uzyska³ zgody
ministra na uiszczenie kwoty w ratach. Natomiast w sytuacji, gdy osoba jest zwolniona z wojska
dyscyplinarnie, mo¿e sp³aciæ swoje zobowi¹zania po odejœciu ze s³u¿by. Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, ¿e zaskar¿one rozporz¹dzenie ministra narusza³o konstytucyjn¹ zasadê równoœci.

1.2. Dzia³ania pozas¹dowe
Poza procedurami s¹dowymi istniej¹ procedury pozas¹dowe, s³u¿¹ce ochronie praw jednostki.

a) prace legislacyjne
Prac¹ nad dalszym rozwojem praw i wolnoœci oraz jeszcze lepsz¹ ich ochron¹ zajmuj¹ siê
komisje praw cz³owieka w Sejmie i w Senacie. W Sejmie dzia³a Komisja Sprawiedliwoœci i Praw
Cz³owieka, natomiast w Senacie — Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. W zakresie praw
cz³owieka komisje te zajmuj¹ siê zbieraniem i przygotowywaniem materia³ów tematycznych
oraz wyra¿aniem swojej opinii.

b) odpowiedzialnoœæ zawodowa
Pewn¹ rolê w zapewnianiu ochrony praw cz³owieka mo¿e odgrywaæ odpowiedzialnoœæ zawodowa ewentualnych naruszycieli praw cz³owieka.
Na niesumiennych urzêdników mo¿na wnieœæ skargê do organu nadrzêdnego.
Mo¿na te¿ z³o¿yæ skargê do s¹dów dyscyplinarnych mieszcz¹cych siê przy samorz¹dach
zawodowych.
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W Izbach Lekarskich na przyk³ad dzia³aj¹ s¹dy lekarskie, zajmuj¹ce siê kontrol¹ przestrzegania przez lekarzy etyki zawodowej oraz praw pacjentów.
Odpowiedzialnoœci zawodowej podlegaj¹ tak¿e adwokaci. Ma to szczególne znaczenie przy
instytucji obrony z urzêdu.

c) organy powo³ane do zajmowania siê prawami cz³owieka
Organem ustanowionym do ochrony praw jest przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich. Stoi on na stra¿y praw i wolnoœci obywateli, okreœlonych w Konstytucji RP i innych
przepisach prawa — w tym tak¿e dokumentach miêdzynarodowych.
Rzecznik nie rozwi¹zuje w³adczo ¿adnych spraw, mo¿e je jedynie zbadaæ i skierowaæ do
odpowiednich organów (s¹du, prokuratury, organu administracji). Odpowiada na ka¿dy list,
wskazuj¹c, co z dan¹ spraw¹ mo¿na zrobiæ i do kogo zwróciæ siê o pomoc. W przypadkach
ra¿¹cych naruszeñ praw cz³owieka Rzecznik podejmuje siê interwencji. Z w³asnej inicjatywy
wizytuje te¿ szpitale psychiatryczne, wiêzienia, domy dziecka, areszty deportacyjne, koszary
wojskowe.
Do ochrony praw dziecka powo³ano Rzecznika Praw Dziecka. Art. 3 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka okreœla zakres jego dzia³añ, maj¹cych na celu zapewnienie dziecku pe³nego
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godnoœci i podmiotowoœci.
W pkt. 2 zapisano — Rzecznik dzia³a w celu ochrony praw dziecka, w szczególnoœci:
1) prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia,
2) prawa do wychowania w rodzinie,
3) prawa do godziwych warunków socjalnych,
4) prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do ochrony dziecka przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz innym z³ym traktowaniem.
Realizuj¹c powy¿sze dzia³ania, Rzecznik mo¿e zwróciæ siê do organów w³adzy publicznej,
organizacji lub instytucji o z³o¿enie wyjaœnieñ i udzielenie niezbêdnych informacji oraz o podjêcie
na rzecz dziecka dzia³añ z zakresu ich kompetencji 9.
Poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce dzia³aj¹ jeszcze
inne instytucje rzeczników. Nie s¹ to jednak organy obsadzane przez Sejm, a ich mo¿liwoœci
dzia³ania s¹ ograniczone i skoncentrowane na pomocy prawnej i informacyjnej.
Rzeczników praktycznie ustanawia siê wszêdzie tam, gdzie istnieje realne zagro¿enie dla
praw i wolnoœci cz³owieka.
W szpitalach powo³ywani s¹ rzecznicy praw pacjentów. Informuj¹ oni zainteresowanych
pacjentów o ich prawach, pomagaj¹ w kontaktach z lekarzem, wyjaœniaj¹ w¹tpliwoœci, a w drastycznych przypadkach naruszenia praw pomagaj¹ w kierowaniu spraw do Izb Lekarskich lub
s¹du.
Opracowany zosta³ projekt Karty Praw Pacjenta oraz procedury dochodzenia przez niego
swoich praw.
W 2000 roku w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych powsta³o Biuro Rzecznika Praw Ofiary.
Podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym zakres jego dzia³añ jest Karta Praw Ofiary. Praca
rzecznika polega na zbieraniu informacji o ofiarach i udzielaniu porady prawnej poszkodowanym,
a w wyj¹tkowych sytuacjach na szukaniu dla nich pomocy materialnej.
Jednostki wojskowe powo³uj¹ rzeczników praw ¿o³nierzy. S¹ nimi osoby godne zaufania,
które poœrednicz¹ w sprawach spornych oraz udzielaj¹ informacji dotycz¹cych ich praw.
9

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69).
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Do niedawna w szko³ach oraz przy kuratoriach oœwiaty funkcjonowali rzecznicy praw
ucznia, którzy pomagali w rozwi¹zywaniu problemów i konfliktów miêdzy uczniami i nauczycielami lub dyrektorem szko³y.
Warto tak¿e wspomnieæ o rzecznikach ubezpieczonych oraz nowo powo³anych w wielu
powiatach rzecznikach praw konsumenta.
Obok instytucji rzeczników w strukturze administracji pañstwowej znajduje siê wiele urzêdów, których celem jest m.in. obrona praw jednostki.
Ka¿dy ma prawo do ochrony w³asnych danych osobowych. W celu zabezpieczenia tej
ochrony powo³ano urz¹d G³ównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Do jego zadañ
nale¿y:
1) kontrola zgodnoœci przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych;
3) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach;
4) opiniowanie projektów ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych ochrony danych osobowych;
5) inicjowanie i podejmowanie przedsiêwziêæ w zakresie ochrony danych osobowych;
6) uczestniczenie w pracach miêdzynarodowych organizacji i instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ ochrony danych osobowych.
Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Rodziny — zajmuje siê inicjowaniem i koordynowaniem
dzia³añ na rzecz kszta³towania i realizacji polityki pañstwa wobec rodziny w celu zapewnienia
jej godnego realizowania zadañ oraz poprawy warunków ¿ycia dzieci i m³odzie¿y (art. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Rodziny).
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów — przeciwdzia³a praktykom monopolistycznym, podejmuje dzia³ania wynikaj¹ce z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zajmuje siê ochron¹ praw konsumentów oraz bada kszta³towanie siê cen w warunkach ograniczenia
konkurencji (np. nieuzasadnione podwy¿ki cen na benzynê).
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji — stoi na stra¿y wolnoœci s³owa w radiu i telewizji, samodzielnoœci nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter
radiofonii i telewizji (art. 6 — ustawy o radiofonii i telewizji).
Najwy¿sza Izba Kontroli — przeprowadza kontrole przede wszystkim dzia³alnoœci organów
administracji rz¹dowej, samorz¹dów terytorialnych lub Narodowego Banku Polskiego. Przedstawiane raporty mog¹ informowaæ opiniê publiczn¹ o ewentualnych zagro¿eniach dla praw
i wolnoœci cz³owieka.

e) rola organizacji pozarz¹dowych
Korzystaj¹c z wolnoœci zrzeszania siê, ludzie tworz¹ ró¿nego rodzaju organizacje, maj¹ce
ró¿norodne cele. Posiadaj¹ one ró¿n¹ formê: pocz¹wszy od zwi¹zków zawodowych powsta³ych
w celu ochrony praw pracowniczych, poprzez partie polityczne za³o¿one dla osi¹gniêcia w³adzy, skoñczywszy na stowarzyszeniach utworzonych w celu realizacji potrzeb ich cz³onków,
rozwi¹zania jakiegoœ problemu, wymiany informacji, wzajemnej pomocy.
Te ostatnie przybieraj¹ nazwê komitetów, kó³, towarzystw, zwi¹zków itp. Funkcjonuj¹ stowarzyszenia charytatywne, gospodarcze, kulturalne, naukowe i inne.
Powsta³y te¿ organizacje, których celem jest dzia³anie w sferze praw cz³owieka. Przyk³adem
mo¿e byæ Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka.
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Dzia³aj¹ te¿ takie, które zajmuj¹ siê jedynie prawami osób nale¿¹cych do jakiejœ grupy (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Centrum Praw Kobiet) lub konkretnym prawem.
Fundacja im. Stefana Batorego
Obok finansowania innych organizacji pozarz¹dowych (popieranie wszechstronnego rozwoju
spo³eczeñstwa polskiego, praca na rzecz rozwoju demokracji), Fundacja prowadzi równie¿ programy z dziedziny praw cz³owieka. Najnowszy program podj¹³ temat walki z korupcj¹ i jej
negatywnymi skutkami.
Sekcja polska Amnesty International — Amnesty International dzia³a w 89 krajach. G³ównym
jej zadaniem jest niesienie pomocy wiêŸniom politycznym i wiêŸniom sumienia oraz ich rodzinom. W celu zapewnienia bezstronnoœci, grupa narodowa zajmuje siê przypadkami naruszeñ
praw cz³owieka w innych krajach. AI organizuje prelekcje, koncerty, akcje protestacyjne na rzecz
wiêŸniów sumienia, osób torturowanych, zaginionych oraz przetrzymywanych w wiêzieniach
bez rzetelnego procesu s¹dowego.
Polska Akcja Humanitarna — powsta³a w 1994 r. w celu pomocy ofiarom wojen i kataklizmów
w Polsce i poza jej granicami. Udziela pomocy humanitarnej w krajach by³ej Jugos³awii, w Czeczenii, Kazachstanie i na Litwie. Prowadzi edukacjê na temat akcji humanitarnych, tolerancji,
uchodŸców; zorganizowa³a Centrum Pomocy UchodŸcom.
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka — nastawiona jest na badanie zjawisk wa¿nych dla przestrzegania praw cz³owieka. Podejmuje inicjatywy edukacyjne — Szko³a Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowe Letnie i Zimowe Szko³y Praw Cz³owieka, Szko³a Umiejêtnoœci Skutecznego Dzia³ania
w Interesie Publicznym — oraz takie badania, jak: monitoring szpitali psychiatrycznych, wiêzieñ,
warunków pracy s¹dów, policji itp. Propaguje prawa cz³owieka poprzez filmy telewizyjne i liczne
wydawnictwa. Prowadzi procesy s¹dowe zmierzaj¹ce do uzyskania precedensowych orzeczeñ.
Centrum Praw Kobiet — to organizacja, której celem jest dzia³anie na rzecz równego statusu
kobiet i mê¿czyzn. Prowadzi poradnictwo dla kobiet, pomoc prawn¹ i psychologiczn¹. Promuje
prawa kobiet przez edukacjê i monitoring.
Komitet Ochrony Praw Dziecka — powsta³ w 1981 r., dzia³a na rzecz i w interesie dzieci.
Posiada obecnie kilkadziesi¹t oddzia³ów, które prowadz¹ edukacjê o prawach dziecka, mediacje, dzia³alnoœæ interwencyjn¹ w obronie dziecka, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne
i prawne. Organizuj¹ zajêcia dla dzieci, obozy letnie, pomoc materialn¹.
Fundacja „La Strada” — jej celem statutowym jest przeciwdzia³anie miêdzynarodowemu handlowi kobietami, podstêpnemu zmuszeniu kobiet do uprawiania nierz¹du oraz eksploatacji prostytucji i seks-biznesu. Prowadzi akcje edukacyjne wœród m³odych ludzi, wszechstronn¹ pomoc
ofiarom handlu kobietami, ³¹cznie z pomoc¹ prawn¹ i wsparciem w procesach s¹dowych.

f) media
Media (mass media) s¹ œrodkami masowego przekazu rozpowszechniaj¹cymi informacje
ró¿nymi œrodkami (prasa, radio, telewizja, fonogramy — kasety i p³yty, filmy).
Media nazywane s¹ czwart¹ w³adz¹, poniewa¿ ich si³a polega na kszta³towaniu opinii odbiorców. Mog¹ manipulowaæ informacjami, które posiadaj¹ i dostarczaæ wybiórczo odpowiednio
interpretowane wiadomoœci.
Niezmiernie wa¿n¹ spraw¹ jest wiêc, aby media by³y wolne od jakiegokolwiek nacisku politycznego.
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Wolne media odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê w promocji praw i wolnoœci cz³owieka oraz
w nag³aœnianiu ich naruszenia.
Dziennikarze czêsto staj¹ przed s¹dami za naruszenie dóbr osobistych osób publicznych
b¹dŸ prawa chroni¹cego ró¿nego rodzaju informacje poufne. Orzecznictwo Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu ukazuje, jak wielk¹ wagê Rada Europy przywi¹zuje do wolnoœci s³owa
i roli wolnych mediów.
Trybuna³ Strasburski w swoim orzecznictwie niejednokrotnie wypowiada³ siê w sprawie wolnoœci s³owa i roli mediów w demokratycznym spo³eczeñstwie. Jego zdaniem nie mo¿na ograniczyæ
wolnoœci s³owa do pogl¹dów, które s¹ odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub
obojêtne, lecz wolnoœæ ta odnosi siê w równym stopniu do takich, które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój w pañstwie lub w jakiejœ grupie spo³ecznej 10.
Kontrowersyjn¹ spraw¹, rozpatrywan¹ przez, jeszcze wówczas istniej¹c¹, Komisjê Praw Cz³owieka, by³a sprawa zwi¹zana z umieszczeniem w magazynie „Wprost”, na ok³adce jednego z numerów wizerunku Matki Boskiej Czêstochowskiej z Dzieci¹tkiem w maskach gazowych. Komisja
uzna³a, ¿e celem dziennikarzy nie by³a obraza czy profanacja œwiêtego obrazu ani uczuæ religijnych, lecz zwrócenie uwagi opinii publicznej za pomoc¹ tego przekazu na katastrofaln¹ sytuacjê
œrodowiska naturalnego.
Trybuna³ wielokrotnie podkreœla³ rolê prasy w przekazywaniu ró¿nych informacji. Prasa nazywana „public watchdog” jest publicznym obserwatorem problemów politycznych oraz innych
spraw budz¹cych powszechne zainteresowanie.
W systemie demokratycznym dzia³ania i zaniedbania rz¹du i polityków musz¹ byæ przedmiotem
skrupulatnej kontroli, nie tylko cia³ ustawodawczych i s¹dów, ale tak¿e prasy i opinii publicznej 11.
Nie oznacza to jednak, ¿e funkcjonariusze nie podlegaj¹ ochronie. W sprawie „Janowski przeciwko Polsce” Trybuna³ stwierdzi³, ¿e w celu prawid³owego wykonywania swoich obowi¹zków
funkcjonariusze porz¹dku publicznego musz¹ byæ tak¿e chronieni przez pañstwo. Sprawa dotyczy³a obrazy pracowników Stra¿y Miejskiej przez dziennikarza, który skrytykowa³ ich zachowanie
na targowisku, u¿ywaj¹c w stosunku do nich s³ów „g³upki” i „æwoki”.

2. Ochrona praw cz³owieka w systemie miêdzynarodowym
Po wyczerpaniu krajowych œrodków ochrony praw cz³owieka, jednostka mo¿e zwróciæ siê do
organów miêdzynarodowych. Polska ratyfikowa³a wiele konwencji dotycz¹cych ochrony praw
cz³owieka oraz podda³a siê ró¿nym procedurom kontrolnym.

2.1. Ochrona praw cz³owieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych
Powo³ana w 1945 r. do ¿ycia Organizacja Narodów Zjednoczonych dzia³a przez liczne organy
i agendy.

1. Organizacja
Zgromadzenie Ogólne — reprezentacja wszystkich pañstw nale¿¹cych do ONZ.
Nie jest cia³em ustawodawczym, ale prowadzi dyskusje i konsultacje, g³osuje nad dokumentami oraz gromadzi je.
Dla ochrony praw cz³owieka ogromne znaczenie maj¹ komitety, powo³ane do ochrony
konwencji ONZ poœwiêconych tym prawom.
10 Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Cz³owieka. Wybór orzeczeñ, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 405–
–464.
11 Tam¿e.
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Patrz: Encyklopedia.

Komitet Praw Dziecka

Prawo nie tylko dla prawników, Wyd. Park, Bielsko-Bia³a, 2000, s. 316.

Rada Bezpieczeñstwa — powsta³a w celu zapewnienia i utrzymania miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Pomaga w pokojowym za³atwieniu sporów miêdzy stronami (rokowania,
poœrednictwo, pojednanie, arbitra¿).
Rada Gospodarcza i Spo³eczna — sk³ada siê z 54 cz³onków. Zajmuje siê badaniem zagadnieñ
gospodarczych, kulturalnych, dotycz¹cych zdrowia, wychowania. Udziela zaleceñ w celu zapewnienia poszanowania i przestrzegania praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci dla wszystkich.
W Radzie przygotowywane s¹ projekty konwencji rozpatrywane przez Zgromadzenie Ogólne.
Rada powo³a³a Komisjê Praw Cz³owieka, której zadaniem jest przede wszystkim ochrona
praw cz³owieka poprzez realizacjê uprawnieñ œledczo-kontrolnych.
Wraz z Podkomisj¹ ONZ ds. Promocji i Ochrony Praw Cz³owieka rozpatruje zawiadomienia o naruszeniach praw cz³owieka. Przyjête przez Radê rezolucje 1235 i 1503 upowa¿niaj¹
Podkomisjê do powo³ywania grup roboczych w celu analizy wszystkich zawiadomieñ. Wyniki
rozpatruje Komisja, która decyduje o dalszym toku sprawy.
W celu badania naruszeñ konkretnych praw powo³uje siê specjalnych sprawozdawców,
natomiast do zbadania informacji o naruszeniach praw cz³owieka w danym kraju powo³ywani s¹
eksperci.
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W ramach Rady powsta³a równie¿ Komisja do spraw Statusu Kobiet w celu promocji ich
praw i zbierania informacji o ra¿¹cych naruszeniach tych praw. Przyjmuje ona i bada sprawy,
a raport przedstawia Radzie.
Sekretariat — przygotowuje sesje organów i agend NZ zajmuj¹cych siê prawami cz³owieka,
wykonuje decyzje i polecenia tych cia³, przygotowuje publikacje dotycz¹ce praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci 12.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci — jest organem s¹dowym Narodów Zjednoczonych. Rozpatruje wzajemne skargi pañstw z powodu naruszeñ suwerennoœci, niewywi¹zywania siê z umów miêdzynarodowych oraz z powodu ³amania praw cz³owieka.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny — powo³any zosta³ do s¹dzenia osób, które dopuœci³y
siê zbrodni przeciwko ludzkoœci, ludobójstwa, zbrodni wojennych (jeszcze nie funkcjonuje).
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii w Hadze — powo³any w 1993 r. na
podstawie rozdzia³u VII Karty NZ w celu karania osób odpowiedzialnych za powa¿ne naruszenia
miêdzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium by³ej Jugos³awii od 1991 roku (przestêpstwa œcigane przez Trybuna³ to m.in.: umyœlne zabójstwo, tortury, eksperymenty biologiczne
itd., zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkoœci, czystki etniczne).
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla Rwandy w Arushy (Afryka) — powo³any w 1994 r.
w podobnym celu, co powy¿szy, dla karania zbrodni dokonywanych w Rwandzie podczas wojny
domowej miêdzy Tutsi i Hutu.
Oba Trybuna³y powo³ane ad hoc (tylko do danej sprawy) nie orzekaj¹ kar œmierci.
Biuro Wysokiego Komisarza NZ do spraw Praw Cz³owieka — dzia³a w zakresie przygotowywania analiz, raportów, zbierania informacji na temat ³amania praw cz³owieka w ró¿nych
czêœciach œwiata. Przeprowadza tak¿e akcje pomocy ludziom, których prawa i wolnoœci s¹ ³amane
(np. w Rwandzie, w b. Jugos³awii).
Urz¹d Wysokiego Komisarza do spraw UchodŸców — powo³any w celu pomocy osobom,
które zmuszone zosta³y do opuszczenia swojego kraju z powodu przeœladowania (ze wzglêdu
na pogl¹dy polityczne, wyznanie, kolor skóry, narodowoœæ itd.). Urz¹d ten zajmuje siê pomoc¹
prawn¹, opiek¹, ochron¹ uchodŸców przed dalszymi naruszeniami.

2. Agendy wyspecjalizowane lub wspó³pracuj¹ce z ONZ
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) — cele tej organizacji zosta³y przedstawione
w Deklaracji Filadelfijskiej, która g³osi, ¿e praca nie jest towarem, warunkiem trwa³ego postêpu
jest wolnoœæ s³owa i zrzeszania siê oraz, ¿e ubóstwo stanowi zagro¿enie dla dobrobytu. MOP
zajmuje siê popraw¹ warunków pracy oraz zatrudnienia, kwesti¹ wolnoœci zwi¹zkowej, a tak¿e
zwalczaniem dyskryminacji w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym.
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) — powsta³ w 1946 r.,
aby nieœæ pomoc dzieciom dotkniêtym skutkami wojny. Obecnie koncentruje siê na pomocy
dzieciom z krajów trzeciego œwiata oraz znajduj¹cym siê na terenach objêtych wojn¹ lub klêskami
¿ywio³owymi.
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
— powsta³a w 1945 r. dla popierania rozwoju oœwiaty powszechnej, rozwoju wiedzy, swobodnej
12 £opatka A., System Miêdzynarodowej Ochrony Praw Cz³owieka, w: Ochrona praw cz³owieka w œwiecie, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznañ 2000, s. 79.
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informacji i dostêpu do niej oraz krzewienia kultury i ochrony œwiatowego dziedzictwa kulturowego. Znaczn¹ czêœæ œrodków finansowych przeznacza ona na walkê z analfabetyzmem.
Programy edukacyjne UNESCO dotycz¹ równie¿ propagowania znajomoœci praw cz³owieka
i ich ochrony oraz wk³adu spo³eczeñstw z ró¿nych stron œwiata w rozwój oœwiaty.
Organizacja do spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) — powo³ana zosta³a w 1943 r.
pod has³em „wolnoœæ od g³odu”. G³ównym celem jest poprawa ¿ycia ludzi w ró¿nych czêœciach
œwiata, zwiêkszenie wydajnoœci produkcji ¿ywnoœci oraz podwy¿szenie standardu ¿ycia narodów.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) — powsta³a w 1946 r. w celu d¹¿enia do osi¹gniêcia jak najwy¿szego poziomu zdrowia przez wszystkich ludzi. Zajmuje siê ochron¹ prawa do
zdrowia (zapisanego w dokumentach ONZ), pomoc¹ dla osób zagro¿onych ró¿nymi chorobami
(np. AIDS), lub nara¿onymi na naruszenia tego prawa w warunkach izolacji. Koordynuje miêdzynarodowe wysi³ki na rzecz zdrowia, wspiera politykê zdrowotn¹ w poszczególnych krajach,
zw³aszcza s³abo rozwiniêtych.

3. Procedury s¹dowe w ramach ONZ
S¹dami w strukturze ONZ s¹: Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Hadze oraz
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny, Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla by³ej Jugos³awii w Hadze i Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny dla Rwandy w Arushy (Afryka).

4. Dzia³ania pozas¹dowe i quasi-s¹dowe w ramach ONZ
Skarga pañstwa (dzia³ania quasi-s¹dowe)
Dla ochrony praw zawartych w niektórych konwencjach ONZ (patrz wy¿ej) istnieje procedura skargi pañstwa na naruszenia tych praw przez inne pañstwo do odpowiedniego Komitetu.
Pañstwo mo¿e z³o¿yæ te¿ skargê do Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Hadze.
Skarga indywidualna (dzia³ania quasi-s¹dowe)
Najbardziej skutecznym œrodkiem ochrony praw jednostki jest skarga indywidualna, skierowana do jednego z Komitetów na naruszenie praw zapisanych w którejœ z konwencji przewiduj¹cych instytucjê takiej skargi.
Przeciwko Polsce mo¿na skar¿yæ siê zw³aszcza do Komitetu Praw Cz³owieka na naruszenie
któregoœ z praw lub wolnoœci zagwarantowanych w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Komitet Praw Cz³owieka nie jest organem s¹dowym lecz eksperckim,
rozpoznaj¹cym skargi i wydaj¹cym swoje opinie na temat naruszenia. Aby skarga by³a rozpatrzona przez Komitet Praw Cz³owieka, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
— zaskar¿one pañstwo musi ratyfikowaæ 1 Protokó³ Fakultatywny, pozwalaj¹cy jednostce na
korzystanie ze skargi indywidualnej;
— skarga powinna byæ z³o¿ona przez ofiarê naruszenia;
— skarga musi zawieraæ dane osoby skar¿¹cej oraz jej przedstawiciela, je¿eli zosta³ ustanowiony, nazwê pañstwa, przeciwko któremu skierowano skargê, opis faktów oraz wskazanie,
naruszenia których artyku³ów Paktu sprawa dotyczy;
— musi byæ wyczerpana krajowa procedura odwo³awcza;
— skarga nie mo¿e byæ rozpatrywana przez inny organ miêdzynarodowy.
Skarga mo¿e byæ napisana po polsku.
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Sprawa Wies³awa Kalla przeciwko Polsce.
Sprawa dotyczy³a zweryfikowania przez Wojewódzk¹ Komisjê Kwalifikacyjn¹ w Czêstochowie skar¿¹cego. Jako funkcjonariusz S³u¿by Bezpieczeñstwa Wies³aw Kall odwo³a³ siê od tej
decyzji do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie, która uchyli³a werdykt komisji wojewódzkiej, stwierdzaj¹c, ¿e Kall mo¿e ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by w jednostkach podleg³ych
MSW. Wniosek skar¿¹cego o przyjêcie do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji zosta³ odrzucony. Minister Spraw Wewnêtrznych w odpowiedzi na skargê zaznaczy³, ¿e jest to zgodne
z prawem w zwi¹zku z reorganizacj¹ Wydzia³u, oraz ¿e skar¿¹cy, jako ¿e s³u¿y³ w Urzêdzie ds. Polityczno-Wychowawczych zosta³ uznany za cz³onka S³u¿by Bezpieczeñstwa. Wies³aw Kall wniós³
sprawê do Naczelnego S¹du Administracyjnego o nies³uszne zwolnienie z pracy i zastosowanie
b³êdnej procedury weryfikacyjnej. NSA odrzuci³ skargê jako nie podlegaj¹c¹ jego kompetencji.
Sprawa zosta³a skierowana do Komitetu Praw Cz³owieka w Genewie z zarzutem naruszenia
art. 25 c Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ka¿dy obywatel ma prawo
i mo¿liwoœæ... do dostêpu do s³u¿by publicznej w swoim kraju na ogólnych zasadach równoœci).
Wed³ug Komitetu Praw Cz³owieka nie dosz³o do naruszenia ¿adnego z postanowieñ MPPOiP,
gdy¿ w drodze odwo³ania skar¿¹cy zosta³ uznany za nadaj¹cego siê do s³u¿by w policji, lecz nie
zosta³ zatrudniony z powodu ograniczonej liczby wolnych etatów 13.

Polska podda³a siê procedurze skargi indywidualnej równie¿ do Komitetu do spraw Eliminacji
Dyskryminacji Rasowej z praw zapisanych w Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz do Komitetu przeciwko torturom z praw zapisanych w Konwencji w sprawie
zakazu stosowania tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania.
Zawiadomienie o naruszeniach praw cz³owieka
W ramach Podkomisji ONZ ds. Promocji i Ochrony Praw Cz³owieka dzia³aj¹ grupy robocze,
które rozpatruj¹ zawiadomienia o nieprzestrzeganiu praw cz³owieka. Nadawc¹ mo¿e byæ ka¿da
osoba, która przeœle udokumentowane informacje o naruszeniach.
Sprawozdania pañstw
Pañstwa, które ratyfikowa³y któr¹œ z Konwencji ONZ, zobowi¹zane s¹ do sk³adania okresowych sprawozdañ ze stanu wprowadzania w ¿ycie praw i wolnoœci zapisanych w danym dokumencie do odpowiedniego Komitetu. Powinny przes³aæ te¿ informacje na temat przestrzegania
tych praw i ewentualnych trudnoœci w realizacji zaleceñ zapisanych w Konwencji.
Rola organizacji pozarz¹dowych
Organizacje pozarz¹dowe w ONZ spe³niaj¹ wiele funkcji:
— wysy³aj¹ do Komitetów kontrraporty do sprawozdañ rz¹dowych (sk³adanych przed Komitetami o stanie przestrzegania jakiegoœ prawa lub ochronie osób nale¿¹cych do jakiejœ grupy),
— wspó³pracuj¹ z organami ONZ w dostarczaniu wiarygodnych informacji,
— uczestnicz¹ w pracach komisji i podkomisji, je¿eli posiadaj¹ status obserwatora.

2.2. Ochrona praw cz³owieka w systemie Rady Europy
Rada Europy jest organizacj¹ o prostszej strukturze ni¿ ONZ. Wœród jej organów i agend
wymieñmy:
— Komitet Ministrów — z³o¿ony z ministrów spraw zagranicznych poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. Jest organem decyzyjnym Rady Europy. Do najwa¿niejszych zadañ nale¿y
zatwierdzanie konwencji, rezolucji, zaleceñ dla pañstw cz³onkowskich;
13 Koba L., Miêdzynarodowe systemy ochrony praw cz³owieka, w: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Wyd.
Park, Bielsko-Bia³a 2000, s. 316.
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— rz¹dowe komitety ekspertów — opracowuj¹ konwencje, rezolucje oraz inne dokumenty
z ramienia Komitetu Ministrów;
— Zgromadzenie Parlamentarne — liczba cz³onków — przedstawicieli pañstw uzale¿niona
jest od liczby mieszkañców danego kraju. Jest to organ opiniodawczy i przyjmuj¹cy nowe
pañstwa do Rady Europy;
— Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych Europy — uprawniony do kontaktów z samorz¹dami i przedstawicielami w³adz lokalnych w celu rozwoju demokracji;
— Trybuna³ Praw Cz³owieka — organ s¹dowy do rozpatrywania skarg pañstwowych i indywidualnych na naruszenia praw lub wolnoœci cz³owieka zagwarantowanych w Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci;
— Sekretariat — zapewnia wszechstronn¹ obs³ugê organom i Strukturom Rady Europy.
Ochrona praw cz³owieka w ramach Rady Europy realizowana jest za pomoc¹ ró¿nych form
dzia³ania. S¹ to:

1. Procedury s¹dowe
Skarga pañstw
Europejska konwencja praw cz³owieka przewiduje instytucjê skargi pañstwa cz³onkowskiego
przeciwko innemu pañstwu cz³onkowskiemu o naruszenie praw gwarantowanych w Konwencji.
Z powodów politycznych nie jest to procedura czêsto stosowana.
Skarga indywidualna
Ka¿dy cz³owiek znajduj¹cy siê na terenie pañstwa, które jest stron¹ Europejskiej konwencji
praw cz³owieka, w razie naruszenia jego praw lub wolnoœci zagwarantowanych w Konwencji ma
prawo z³o¿yæ skargê do Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu (jest on miêdzynarodowym
organem s¹dowym). Warunkami dopuszczalnoœci skargi s¹:
— wyczerpanie krajowych œrodków odwo³awczych (je¿eli istniej¹);
— z³o¿enie jej w terminie 6 miesiêcy od ostatecznego orzeczenia s¹dowego lub innej ostatecznej
decyzji;
— ze skarg¹ wystêpuje jedynie osoba pokrzywdzona;
— skarga zawiera niezbêdne dane (imiê i nazwisko, adres osoby skar¿¹cej; równie¿ dane pe³nomocnika, jeœli wystêpuje; nazwê pañstwa, przeciwko któremu jest skierowana skarga; krótki
opis faktów; wypisane artyku³y, jakie zdaniem skar¿¹cego zosta³y naruszone; przedstawienie
krajowych œrodków odwo³awczych; wskazanie jêzyka, w którym ma byæ wydana decyzja lub
orzeczenie);
— sprawa nie by³a przedmiotem badania ani rozstrzygniêcia innego organu miêdzynarodowego.

2. Dzia³ania pozas¹dowe
Dzia³ania kontrolne
Komitet Zapobiegania Torturom kontroluje przestrzeganie przez pañstwa cz³onkowskie
wolnoœci od tortur, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania poprzez wizytacje
instytucji izolacyjnych, komisariatów policyjnych, koszar wojskowych itp.
Raporty rz¹dów
Pañstwa zobowi¹zane s¹ do sk³adania raportów na temat przestrzegania praw zapisanych
w ratyfikowanych przez siebie konwencjach. Powo³ane do kontroli komitety analizuj¹ raporty
i wydaj¹ zalecenia rz¹dom (m. in. na podstawie Europejskiej Karty Spo³ecznej).
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Dzia³ania na rzecz praw i wolnoœci cz³owieka
W ramach Rady Europy przeprowadzanych jest wiele programów maj¹cych na celu promowanie praw cz³owieka lub ochronê przed ich naruszeniami.
Powo³ano do ¿ycia m.in. Europejsk¹ Komisjê przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji
(ECRI), której celem s¹ dzia³ania przeciwko rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi i nietolerancji.
Komitet Zarz¹dzaj¹cy na rzecz Równoœci Kobiet i Mê¿czyzn (CDEG), zajmuje siê eliminacj¹ dyskryminacji z powodu p³ci oraz dzia³a na rzecz równego statusu obojga p³ci.
Oœrodki Informacji i Dokumentacji Rady Europy zajmuj¹ siê upowszechnianiem wiedzy
na temat demokracji i praw cz³owieka w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej.

2.3. Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (d. Konferencja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie)
Organizacja Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie od 1975 r. do dnia dzisiejszego ca³oœciowo ujmuje w swoich dokumentach problematykê praw cz³owieka. Ochrona praw cz³owieka
jest jednym z celów tej organizacji. Chocia¿ w ramach OBWE istniej¹ ró¿ne agendy ochrony
praw cz³owieka, to w przeciwieñstwie do ONZ i Rady Europy nie stworzy³y one organu zajmuj¹cego siê skargami indywidualnymi.

1. Organy zajmuj¹ce siê prawami cz³owieka w ramach OBWE
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka w Warszawie — kontroluje realizacjê
zobowi¹zañ z dziedziny praw cz³owieka, wspiera wysi³ki pañstw w celu poszanowania praw
cz³owieka i wzmocnienia instytucji demokratycznych.
Urz¹d Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszoœci Narodowych — ma zapobiegaæ konfliktom narodowoœciowym na terytorium pañstw powsta³ych po rozpadzie bloku komunistycznego
i ma wykrywaæ mo¿liwie jak najwczeœniej napiêcia na tym tle, zachêcaj¹c strony do dialogu.

2. Instrumenty ochrony praw cz³owieka w systemie OBWE
Konferencje przegl¹dowe i konferencje w sprawie ludzkiego wymiaru
S¹ to konferencje okresowe, poœwiêcone wypracowaniu nowych zobowi¹zañ:
— Konferencja przegl¹dowa — ca³oœci zagadnieñ bêd¹cych w obszarze OBWE;
— Konferencja w sprawie ludzkiego wymiaru — dzia³alnoœci w sferze praw i wolnoœci cz³owieka
oraz ich ochrony.
Mechanizm Ludzkiego Wymiaru
Jest to dyplomatyczna kontrola przyjêtych zobowi¹zañ w kwestii praw cz³owieka. Rz¹dy
mog¹ domagaæ siê od innego pañstwa wyjaœnienia sytuacji zagra¿aj¹cej prawom cz³owieka, a tak¿e
poinformowaæ inne kraje o zaistnia³ych wydarzeniach i ich skutkach.
Misje OBWE
Pierwsza misja zosta³a powo³ana w 1991 r. do Albanii. Zadaniem misji jest zapobieganie
konfliktom oraz ich za¿egnywanie, sporz¹dzanie raportów z sytuacji na miejscu, pomoc w tworzeniu instytucji demokratycznych i ochrony praw cz³owieka (Ba³kany, Mo³dawia, Czeczenia,
Bia³oruœ) 14.
14

KuŸniar R., Prawa cz³owieka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 200–241.
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Obserwatorzy
Powo³ywani s¹, aby sprawowaæ kontrolê wyborów, przeprowadzanych na ró¿nych szczeblach, do ró¿nych organów oraz na ró¿ne urzêdy. Dotyczy to krajów, co do których istnieje
uzasadniona obawa, ¿e wybory w nich nie bêd¹ przeprowadzone uczciwie i spokojnie.
Obserwatorami zostaj¹ osoby z innych krajów, przygotowane do w³aœciwego monitoringu
wydarzeñ.
Rola organizacji pozarz¹dowych
Konferencja wiedeñska (1986–1989) w swoim Dokumencie Koñcowym potwierdzi³a prawo
organizacji pozarz¹dowych do obserwacji przebiegu konferencji KBWE/OBWE.

2.4. Interwencje spo³ecznoœci miêdzynarodowej w obronie pokoju i praw cz³owieka
Interwencja humanitarna w Kosowie
Interwencja zbrojna spo³ecznoœci miêdzynarodowej przeprowadzona zosta³a za poœrednictwem NATO, w celu przerwania dzia³añ wojennych i zbrodni ludobójstwa. Doprowadzi³a ona
do pokoju i sytuacji, w której mieszkañcy Kosowa mog¹ myœleæ o budowaniu swojej przysz³oœci.
Rzecznik Praw Obywatelskich w Kosowie
Z now¹ instytucj¹ w dziedzinie ochrony praw cz³owieka spotykamy siê w Kosowie. Specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ w Kosowie powo³a³ Rzecznika Praw Obywatelskich (zosta³ nim Polak — Marek Antoni Nowicki). Rzecznik w Kosowie bêdzie jednym
z najwy¿szych przedstawicieli spo³ecznoœci miêdzynarodowej zajmuj¹cych siê stabilizacj¹ w Kosowie
i najwy¿sz¹ instytucj¹ w dziedzinie praw cz³owieka 15.

PODSUMOWANIE
Prawa i wolnoœci cz³owieka przys³uguj¹ jednostce w jej relacji z w³adz¹ publiczn¹.
Prawa i wolnoœci cz³owieka wywodz¹ siê z godnoœci osoby ludzkiej.
S¹ prawami indywidualnymi, uniwersalnymi, niezbywalnymi i nienaruszalnymi.
Dziel¹ siê na:
— Prawa — które zobowi¹zuj¹ pañstwo do dzia³ania na rzecz jednostki;
— Wolnoœci — sfery ludzkiego dzia³ania, w które pañstwu nie wolno ingerowaæ.
Prawa i wolnoœci mog¹ byæ ograniczone w okreœlonych przypadkach i tylko wtedy, je¿eli jest
to niezbêdne w demokratycznym spo³eczeñstwie.
Prawa i wolnoœci cz³owieka s¹ niezale¿ne od jakiejkolwiek w³adzy, ale mo¿liwoœæ ich dochodzenia zale¿y od gwarancji zapisanych w prawie pozytywnym.
Prawa i wolnoœci zapisane s¹ w licznych dokumentach krajowych i miêdzynarodowych.
W celu ochrony praw cz³owieka stworzono procedury s¹dowe (s¹dy, trybuna³y) i pozas¹dowe
(m.in. urz¹d Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka).
Ka¿dy cz³owiek w Polsce w wypadku naruszenia jego praw lub wolnoœci ma prawo skar¿yæ
siê do instytucji do tego celu powo³anych.
Najwa¿niejsz¹ instytucj¹ w ochronie praw cz³owieka s¹ s¹dy powszechne i administracyjne.
W Polsce obowi¹zuje zasada dwuinstancyjnoœci, ale czasami instancji jest wiêcej (kasacja
do S¹du Najwy¿szego od wyroków s¹dów apelacyjnych b¹dŸ rewizja nadzwyczajna od wyroku
Naczelnego S¹du Administracyjnego), albo te¿ nie ma wcale mo¿liwoœci odwo³ania. S¹ sytuacje,
15

£ukaszewicz A., Polski Rzecznik Praw Obywatelskich, „Rzeczpospolita” z dnia 11.07.2000 r.
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w których okazuje siê, ¿e brak jest odpowiednich przepisów prawnych. Wtedy to mo¿na skar¿yæ
pañstwo za brak skutecznych œrodków odwo³awczych do organizacji miêdzynarodowych.
Po wyczerpaniu drogi krajowej istnieje mo¿liwoœæ skar¿enia siê do organów miêdzynarodowych:
— Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, je¿eli zosta³y naruszone prawa zapisane w Europejskiej konwencji praw cz³owieka;
— Komitetu Praw Cz³owieka w Genewie, je¿eli zosta³y naruszone prawa zapisane w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Adresy wybranych instytucji i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych m.in.
na rzecz ochrony praw i wolnoœci cz³owieka:
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarnoœci 77
00-090 Warszawa
tel. (022) 827 42 02
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Œniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. (022) 629 60 79
Trybuna³ Konstytucyjny
al. J. Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa
tel. (022) 657 45 31
Amnesty International
ul. Jaœkowa Dolina 4
80-246 Gdañsk
tel. (058) 41 57 92
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka
ul. Bracka 18/62
00-028 Warszawa
tel. (022) 828 10 08
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Boleœæ 2
00-259 Warszawa
tel. (022) 831 24 29
Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60/19
00-679 Warszawa
tel. (022) 652 01 17
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Fundacja „LA STRADA” przeciwko handlowi kobietami
tel. (022) 625 73 27, 628 99 99
e-mail: strada@pol.pl
Stowarzyszenie Readaptacji Spo³ecznej oraz Pomocy Osobom Uwiêzionym oraz Ich Rodzinom „Patronat”
ul. Okólnik 11/9
00-368 Warszawa
tel. (022) 826 13 22
Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/2
00-031 Warszawa
tel. (022) 828 88 82
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestêpstw
ul. Wiœniowa 50
00-567 Warszawa
tel. (022) 848 28 90
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El¿bieta Czy¿

P

RAWA DZIECKA...

Co nale¿y wiedzieæ, zanim siê zacznie mówiæ o prawach dziecka...
Prawa dziecka to pojêcie z kategorii praw cz³owieka, wynikaj¹ one z godnoœci i niepowtarzalnoœci dziecka jako jednostki ludzkiej.
Prawa dziecka s¹ czymœ innym ni¿ jego podstawowe potrzeby. Nie ma prawa do wychowania
w szczêœliwej rodzinie czy prawa do mi³oœci, aczkolwiek to niezwykle wa¿ne potrzeby ka¿dego
cz³owieka.
O prawach dziecka, podobnie jak o prawach cz³owieka, mówi siê w relacji w³adza – jednostka.
Je¿eli dziecko ma prawo, to znaczy, ¿e pañstwo musi mu zapewniæ mo¿liwoœæ korzystania z tego
prawa. Na przyk³ad prawo do nauki oznacza, ¿e pañstwo gwarantuje ka¿demu dostêp do szko³y,
opracowuje programy nauczania, kszta³ci nauczycieli itd. Wszystko reguluj¹ odpowiednie przepisy, na przyk³ad prawo do nauki — przede wszystkim Ustawa o systemie oœwiaty i odpowiednie
akty wykonawcze.
Prawa dziecka, tak jak prawa cz³owieka, podlegaj¹ ograniczeniom, ale tylko takim, które
s¹ przewidziane przez ustawê i konieczne s¹ w spo³eczeñstwie demokratycznym ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pañstwa i publiczne, ochronê porz¹dku oraz zapobieganie przestêpstwom,
ochronê zdrowia i moralnoœci lub ochronê praw i wolnoœci innych osób. Ograniczenia nie istniej¹
jedynie w przypadku praw: do ochrony przed torturami, nieludzkim i poni¿aj¹cym traktowaniem
i karaniem oraz ochrony przed niewolnictwem i poddañstwem.
Je¿eli dziecko/cz³owiek ma prawo, to oznacza, ¿e musz¹ istnieæ procedury dochodzenia
prawa. Mieæ prawo oznacza móc roœciæ. W przeciwnym razie prawo staje siê pust¹ deklaracj¹.
Dzieci podlegaj¹ w³adzy rodzicielskiej i to przede wszystkim rodzice decyduj¹ o ich wychowaniu czy œwiatopogl¹dzie. Zosta³o to zapisane w ró¿nych dokumentach, m.in. — art. 48
Konstytucji RP stanowi: Rodzice maj¹ prawo do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzglêdniaæ stopieñ dojrza³oœci dziecka, a tak¿e wolnoœæ jego
sumienia i wyznania oraz jego przekonania; art. 48 ust. 2: Ograniczenie lub pozbawienie praw
rodzicielskich mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du; art. 53 ust. 3: Rodzice maj¹ prawo do zapewnienia dzieciom wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (...).
Europejska konwencja praw cz³owieka, Protokó³ dodatkowy nr 1 art. 2 przewiduje: Nikt
nie mo¿e byæ pozbawiony prawa do nauki. Wykonuj¹c swoje funkcje w dziedzinie wychowania
i nauczania, pañstwo uznaje prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie z ich
w³asnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych art. 18 ust. 4: Pañstwa–Strony
niniejszego Paktu zobowi¹zuj¹ siê do poszanowania wolnoœci rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego
zgodnie z w³asnymi przekonaniami.
Konkordat, art. 12: Uznaj¹c prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadê
tolerancji Pañstwo gwarantuje, ¿e szko³y publiczne (...) organizuj¹ zgodnie z wol¹ zainteresowanych
naukê religii (...).
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Konwencja o prawach dziecka, art. 5: Pañstwa–Strony bêd¹ szanowa³y odpowiedzialnoœæ, prawo
i obowi¹zek rodziców (...) do zapewnienia dziecku (...) mo¿liwoœci ukierunkowania go i udzielania
mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych w niniejszej konwencji.
Konwencja o prawach dziecka, art. 18: 1. Pañstwa–Strony podejm¹ wszelkie mo¿liwe starania
dla pe³nego uznania zasady, ¿e oboje rodzice ponosz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za wychowanie
i rozwój dziecka (...) Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma byæ przedmiotem ich najwiêkszej troski. 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji
Pañstwa–Strony bêd¹ okazywa³y odpowiedni¹ pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowi¹zków zwi¹zanych z wychowaniem dzieci oraz zapewni¹ rozwój instytucji,
zak³adów i us³ug w zakresie opieki nad dzieæmi.
W toku ustalania praw dziecka organy w³adzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko
s¹ obowi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿liwoœci uwzglêdnienia zdania dziecka (Konstytucja
RP, art. 72 ust. 3). Zatem twierdzenie, które lansuj¹ niektórzy politycy i pedagodzy, jakoby prawa
dzieci zagra¿a³y autorytetowi rodziców/opiekunów wynika prawdopodobnie z braku wiedzy na
temat praw dziecka/cz³owieka.
Rodzice s¹ opiekunami prawnymi dziecka i reprezentuj¹ je przed organami pañstwa. Pañstwo mo¿e ingerowaæ we w³adzê rodzicielsk¹ tylko w sytuacji, gdy rodzice zaniedbuj¹ swoje
obowi¹zki albo nadu¿ywaj¹ swojej w³adzy. Zgodnie z art. 48 ust. 2 Konstytucji RP Ograniczenie
lub pozbawienie praw rodzicielskich mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie
i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du.
W sytuacji, gdy rodzice nie mog¹ sprawowaæ opieki wobec dziecka, pañstwo ma obowi¹zek
obj¹æ je opiek¹ publiczn¹. Art. 72 Konstytucji RP mówi: Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej
ma prawo do opieki i pomocy w³adz publicznych.
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów
w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹
(art. 72 ust. 1. Konstytucji RP).
Prawa dziecka, podobnie jak prawa cz³owieka, przys³uguj¹ ka¿demu dziecku i nie zale¿¹
od wykonywanych obowi¹zków. Praw nie mo¿na pozbawiæ czy je zawiesiæ. Je¿eli dzieci nie
wykonuj¹ obowi¹zków, mo¿na je ukaraæ na przyk³ad nie daj¹c nagrody czy pozbawiaj¹c
przywilejów, ale nie praw.

Trochê historii...
Prze³om XIX i XX wieku. W literaturze zosta³ opisany przypadek 8-letniej Mary Elen Wilson
z Baltimore, która by³a systematycznie bita przez matkê. Pomocy udzielili jej cz³onkowie lokalnego oddzia³u stowarzyszenia przeciwdzia³ania okrucieñstwu wobec zwierz¹t. Pocz¹tek ruchu
na rzecz pomocy dzieciom w USA przypada na rok 1874. Wkrótce potem powsta³o ponad 200
ró¿nych lokalnych stowarzyszeñ, których celem by³a ochrona dzieci przed przemoc¹. Podobn¹
genezê maj¹ organizacje powsta³e w innych krajach, nie wy³¹czaj¹c polskiego Komitetu Ochrony
Praw Dziecka, który utworzono w 1981 r.
Od 1880 roku zaczê³y powstawaæ w Europie pierwsze towarzystwa miêdzynarodowe, np.
kryminologów, sêdziów dla nieletnich, opieki nad dzieæmi opuszczonymi i bezdomnymi. Dzia³alnoœæ tych organizacji koncentrowa³a siê na ³agodzeniu przepisów prawa karnego wobec nieletnich, tworzeniu specjalnych instytucji wychowawczych i opiekuñczych dla dzieci itp.
Towarzystwa krajowe, udzielaj¹ce konkretnej pomocy, zaczê³y powstawaæ znacznie póŸniej.
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Znacz¹ce daty w historii praw dziecka
1890 rok — Kongres Kryminologów przyj¹³ rezolucjê, ustalaj¹c¹ wiek 14 lat za granicê,
poni¿ej której nie mo¿na stosowaæ kar kryminalnych;
1892 rok — powsta³o Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem (rz¹d Polski
przyst¹pi³ do stowarzyszenia w 1928 roku; niestety, nie powsta³ w Polsce jego oddzia³);
1900 rok — w Chicago utworzono pierwszy s¹d dla nieletnich, co skutkowa³o specjalnym,
³agodniejszym traktowaniem nieletnich przestêpców;
1913 rok — I Miêdzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem;
1915 rok — w Norwegii ustawowo zrównano prawa dzieci ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich
(w Belgii np. sta³o siê to dopiero w latach osiemdziesi¹tych, po orzeczeniu Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu; orzeczenie Marckx v. Belgia 1979 r.);
1919 rok — w Anglii powsta³a pierwsza w œwiecie organizacja chroni¹ca dzieci — „Save the
Children”, kilka miesiêcy póŸniej w Szwecji — „Radda Barnen”. Ich inicjatork¹ by³a dzia³aczka
na rzecz praw kobiet i dzieci, Eglantyne Jebb z Wielkiej Brytanii;
1920 rok — powsta³ Miêdzynarodowy Zwi¹zek Pomocy Dzieciom — „Union Internationale
de Secours aux Enfants” (UISE);
1924 rok — Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów przyjê³o Deklaracjê Praw Dziecka, zwan¹
Genewsk¹. Zawiera ona piêæ zasad, okreœlaj¹cych, jak doroœli powinni traktowaæ dzieci bez
wzglêdu na ich rasê, narodowoœæ, wyznanie. Dzieci powinny mieæ zawsze zapewnion¹ opiekê
i pomoc, a w szczególnoœci w sytuacji zagro¿enia;
1946 rok — Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych powo³a³o UNICEF. Pocz¹tkowo organizacja ta mia³a za zadanie udzielanie pomocy dzieciom — ofiarom II wojny œwiatowej,
póŸniej jej dzia³alnoœæ rozszerzono na inne dziedziny, m.in. zdrowie, oœwiatê;
1946 rok — rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ UNESCO, organizacja wspieraj¹ca rozwój oœwiaty
i szkolnictwa, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê;
1948 rok — Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwali³o Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka. Artyku³ 25 ust. 2 stanowi, ¿e macierzyñstwo i dzieciñstwo daj¹ prawo do
specjalnej troski i pomocy, a ponadto wszystkie dzieci, urodzone w ma³¿eñstwie i poza nim maj¹
takie same prawa do opieki spo³ecznej;
1950 rok — powstaje Europejska konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci;
1959 rok — Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowa³o Deklaracjê Praw
Dziecka. Jest ona rozszerzeniem Deklaracji Genewskiej. Zawiera 10 nastêpuj¹cych zasad:
— równoœæ wszystkich dzieci, bez ¿adnego wyj¹tku i ró¿nicy,
— mo¿liwoœæ szczególnej ochrony prawnej,
— prawo do nazwiska i obywatelstwa,
— mo¿liwoœæ korzystania z pomocy socjalnej,
— szczególna opieka nad dzieæmi specjalnej troski,
— mi³oœæ i zrozumienie jako podstawa rozwoju,
— bezp³atna i obowi¹zkowa nauka na poziomie co najmniej podstawowym,
— pierwszeñstwo w zakresie otrzymywania ochrony i pomocy,
— ochrona przed zaniedbaniem, wyzyskiem i okrucieñstwem,
— wychowanie w duchu zrozumienia, braterstwa i tolerancji.
1966 rok — Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (wszed³ w ¿ycie
w 1976 r., Polska ratyfikowa³a go w 1977 r.). Artyku³ 24 stanowi, ¿e ka¿de dziecko bez wzglêdu
na rasê, p³eæ, religiê, pochodzenie narodowe lub spo³eczne, w³asnoœæ lub urodzenie ma prawo
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do ochrony, jakiej wymaga jego status ma³oletniego. Ponadto ka¿de dziecko bezzw³ocznie po
urodzeniu powinno byæ zarejestrowane i posiadaæ obywatelstwo;
1966 rok — Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych
(wszed³ w ¿ycie w 1976 r., Polska ratyfikowa³a go w 1977 r.);
Artyku³ 10 stanowi, ¿e dzieciom i m³odzie¿y przys³uguje ochrona i pomoc bez ¿adnej
dyskryminacji, w szczególnoœci dzieci powinny byæ chronione przed wyzyskiem ekonomicznym
i prac¹ szkodliw¹ dla ich zdrowia i moralnoœci;
1978 rok — polska propozycja projektu Konwencji o prawach dziecka;
1979 rok — Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowa³o Miêdzynarodowy Rok Dziecka;
1989 rok — Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjê³o Konwencjê o prawach
dziecka. Wesz³a ona w ¿ycie w 1990 roku, Polska ratyfikowa³a j¹ w 1991 r.;
1990 rok — odby³ siê œwiatowy szczyt w sprawie dzieci w Nowym Jorku. Przyjêto plan
dzia³añ do 2000 roku;
1994 rok — Miêdzynarodowy Rok Rodziny;
1996 rok — Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, przygotowana przez Radê
Europy, wy³o¿ona do podpisu. Polska podpisa³a, a nastêpnie ratyfikowa³a j¹ jako drugie pañstwo;
w 1997 r. Konwencja wesz³a w ¿ycie po ratyfikowaniu jej przez trzy pañstwa i obowi¹zuje od 1
lipca 2000 r. Opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z 2000 r. Nr 107, poz.1128;
1996 rok — Pierwszy Œwiatowy Kongres na rzecz przeciwdzia³ania prostytucji i pornografii
dzieciêcej. Przedstawiciele 122 krajów w imieniu rz¹dów zobowi¹zali siê do przyjêcia przez ich
pañstwa planów dzia³ania;
1999 rok — Polska przygotowa³a drugi raport z wykonywania Konwencji o prawach dziecka
(raport bêdzie rozpatrywany przez Komitet Praw Dziecka ONZ w 2002 r. ze wzglêdu na
opóŸnienia prac w Komitecie);
2000 rok — do podpisu wy³o¿ono dwa protoko³y fakultatywne do Konwencji o prawach
dziecka — o anga¿owaniu dzieci w konflikty zbrojne i o handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji
i dzieciêcej pornografii. Polska jest w trakcie przygotowañ do podpisania protoko³ów. Protoko³y
zaczn¹ obowi¹zywaæ, gdy ratyfikuje je 10 pañstw. Dotychczas pierwszy protokó³ ratyfikowa³o
5 pañstw, drugi 4;
2001 rok — 19–21 wrzeœnia w Nowym Jorku mia³ odbyæ siê drugi Œwiatowy Szczyt na rzecz
Dzieci. Ze wzglêdu na sytuacjê w Nowym Jorku, po ataku terrorystów 11 wrzeœnia, szczyt zosta³
prze³o¿ony.
2001 rok — w grudniu w Jokohamie odby³ siê II Œwiatowy Kongres na rzecz Przeciwdzia³ania
Prostytucji i Pornografii Dzieciêcej.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych,
wesz³a w ¿ycie 2 wrzeœnia 1990 r., z chwil¹ ratyfikowania jej przez dwudzieste pañstwo. Polska
podpisa³a Konwencjê 26 stycznia 1990 r., a ratyfikowa³a w 1991 i obowi¹zuje ona od 7 lipca
1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526).
Do roku 2001 ratyfikowa³o j¹ 191 pañstw (USA podpisa³y, ale dotychczas jej nie ratyfikowa³y). Konwencja o prawach dziecka jest jedynym dokumentem ONZ, który ma tak du¿¹ liczbê
ratyfikacji, co z jednej strony œwiadczy o jej uniwersalizmie, z drugiej o s³abym mechanizmie
egzekwowania od Pañstw–Stron realizacji jej postanowieñ.
Konwencja jest pierwszym dokumentem miêdzynarodowym dotycz¹cym dzieci, który zawiera tak szeroki katalog praw, z uwzglêdnieniem po raz pierwszy praw i wolnoœci osobistych
dziecka. Ponadto pierwszym, który wprowadza, s³aby wprawdzie, ale jednak istniej¹cy, mecha-
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nizm kontroli przestrzegania postanowieñ przez Pañstwa–Strony. W Genewie pracuje Komitet
Praw Dziecka, 10-osobowy zespó³ ekspertów, który rozpatruje sprawozdania rz¹dów z wykonywania Konwencji. Niestety, nie przewidziano tak powszechnego przystêpowania ró¿nych
pañstw do Konwencji, co powoduje opóŸnienia w rozpatrywaniu sprawozdañ poszczególnych
pañstw. Polskie, drugie sprawozdanie z lat 1994–98, przygotowane przez rz¹d w 1999 r., bêdzie
rozpatrywane dopiero w 2002 roku.
Projekt Konwencji zosta³ z³o¿ony przez Polskê w 1979 roku. Nad kszta³tem Konwencji
pracowano ponad 10 lat, a ostateczna wersja znacznie odbiega od polskiego projektu. Szukano
formu³y, która by³aby na tyle uniwersalna, aby zyskaæ akceptacjê wiêkszoœci pañstw. Wydaje siê,
¿e cel ten zosta³ osi¹gniêty. By³o to mo¿liwe miêdzy innymi, jak siê wydaje, dziêki kompromisowym, bardzo ogólnym sformu³owaniom, takim jak np.: Pañstwa–Strony podejm¹ wszelkie
w³aœciwe dzia³ania, w³aœciwe kroki, zapewni¹ w mo¿liwie maksymalnym zakresie, zapewni¹ w stopniu, jaki uznaj¹ za w³aœciwy, stosownie do, tam gdzie jest to mo¿liwe itp.
Pañstwom–Stronom Konwencji umo¿liwiono z³o¿enie zastrze¿eñ, deklaracji i komentarzy,
co zapewne u³atwia³o decyzjê o przyst¹pieniu do Konwencji. Znaczna czêœæ pañstw, w tym
Polska, skorzysta³a z takiej mo¿liwoœci.
Konwencja sk³ada siê z preambu³y, zawieraj¹cej 13 paragrafów, w których okreœlone zosta³y
za³o¿enia ogólne, oraz z trzech czêœci stanowi¹cych.
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
— dziecko jest samodzielnym podmiotem i ze wzglêdu na swoj¹ niedojrza³oœæ psychiczn¹
i fizyczn¹ wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej;
— dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego to¿samoœci, godnoœci i prywatnoœci;
— rodzina jest najlepszym œrodowiskiem wychowania dziecka;
— pañstwo winno wspieraæ rodzinê, ale nie wyrêczaæ w jej funkcjach.
Zasady, jakimi kierowano siê tworz¹c katalog praw dziecka, by³y nastêpuj¹ce:
1. Zasada dobra dziecka oznacza, ¿e wszystkie dzia³ania musz¹ byæ podejmowane z uwzglêdnieniem najlepiej pojêtego interesu dziecka.
2. Zasada równoœci oznacza, ¿e wszystkie dzieci, niezale¿nie od ich cech (kolor skóry, p³eæ,
narodowoœæ itp.) s¹ równe wobec prawa.
3. Zasada poszanowania praw i odpowiedzialnoœci obojga rodziców oznacza, ¿e pañstwo
szanuje autonomiê rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Zasada pomocy pañstwa oznacza, ¿e pañstwo zobowi¹zane jest do wspierania i zabezpieczenia socjalnego rodzin, w szczególnoœci potrzebuj¹cych pomocy.

CZÊŒÆ I KONWENCJI (41 artyku³ów)
Zawiera katalog praw dziecka, wœród nich prawa osobiste, socjalne i polityczne.
Oto istota zobowi¹zañ Pañstw–Stron, zawartych w poszczególnych artyku³ach Konwencji:
Art. 1 Definicja dziecka. Dzieckiem, w myœl Konwencji, s¹ osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia. Konwencja okreœla jedynie górn¹ granicê wieku, unikaj¹c w ten sposób sporów dotycz¹cych kwestii
dziecka poczêtego. W preambule zaznacza siê jednak, ¿e dziecko wymaga ochrony prawnej
zarówno przed jak i po urodzeniu.
Art. 2 Ochrona przed dyskryminacj¹ — jak¹kolwiek i z jakiegokolwiek powodu.
Art. 3 Najlepszy interes dziecka. Wszystkie dzia³ania dotycz¹ce dziecka musz¹ przede wszystkim uwzglêdniaæ jego najlepszy interes (tzw. dobro dziecka).
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Art. 4 Implementacja Konwencji. Realizacja praw w rzeczywistoœci i „przeniesienie” ich do
prawa wewnêtrznego.
Art. 5 Poszanowanie praw rodziców. Artyku³ ten podkreœla rolê rodziców w kierowaniu dzieckiem, udzielaniu mu rad przy korzystaniu przez nie z praw zawartych w Konwencji.
Art. 6 Prawo do ¿ycia i rozwoju.
Art. 7 Prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa. Obowi¹zek sporz¹dzenia aktu urodzenia
i zadbania o obywatelstwo dziecka.
Do tego artyku³u Polska z³o¿y³a zastrze¿enie, ograniczaj¹ce prawo dziecka przysposobionego
do poznania rodziców naturalnych, w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ zachowania tajemnicy przysposobienia.
W 1995 r. zosta³ znowelizowany Kodeks rodzinny i opiekuñczy w czêœci dotycz¹cej przysposobienia dziecka i w zwi¹zku z tym zmieniono niektóre przepisy Aktu stanu cywilnego. Umo¿liwia
to osobom adoptowanym, gdy osi¹gn¹ pe³noletnoœæ, poznanie nazwiska rodziców naturalnych.
Art. 8 Prawo do to¿samoœci, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych.
Art. 9 Ochrona wiêzi rodzinnych i kontaktów z rodzicami w ka¿dej sytuacji (rozwód, separacja, uwiêzienie itp.). Polska ratyfikowa³a w 1995 r. Europejsk¹ konwencjê o uznawaniu
i wykonywaniu orzeczeñ, dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad
dzieckiem. Konwencja wi¹¿e kilkanaœcie pañstw cz³onków Rady Europy, m.in. Austriê, Belgiê,
Daniê, Szwecjê, Niemcy, Wielk¹ Brytaniê, Francjê, W³ochy, Szwajcariê i inne. Reguluje sposób
postêpowania w sprawach zwi¹zanych z uznaniem i wykonywaniem zagranicznych orzeczeñ,
dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem oraz wskazuje tryb postêpowania w sprawach, w których to
prawo zosta³o naruszone.
Art. 10 Prawo opuszczenia lub wjazdu do ka¿dego kraju w celu ³¹czenia rodzin.
Art. 11 Ochrona przed nielegalnym wywozem dziecka za granicê. Obligacja do zawierania
umów z innymi pañstwami w tej kwestii.
Polska przyst¹pi³a do konwencji dotycz¹cej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicê. Konwencja ta obowi¹zuje w Polsce od 1992 r. i wi¹¿e nas umow¹ z nastêpuj¹cymi pañstwami:
Holandi¹, Luksemburgiem, Wielk¹ Brytani¹, Francj¹, Niemcami, Irlandi¹, Norwegi¹, Izraelem,
Szwecj¹, Austri¹, Argentyn¹ i Kanad¹.
Art. 12 Prawo do wyra¿ania pogl¹dów, stosownie do mo¿liwoœci, w szczególnoœci w sprawach
dotycz¹cych dziecka.
Art. 13 Prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji.
Art. 14 Swoboda myœli, sumienia i wyznania.
Art. 15 Prawo do zrzeszania siê i pokojowych zgromadzeñ.
Art. 16 Ochrona prywatnoœci, w tym korespondencji i ¿ycia rodzinnego.
Polska z³o¿y³a deklaracjê, dotycz¹c¹ wykonywania przez dziecko praw okreœlonych w Konwencji, w szczególnoœci zawartych w artyku³ach 12–16. Mówi siê w niej, ¿e prawa te mog¹ byæ
realizowane z poszanowaniem w³adzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi obyczajami i tradycjami,
miejscem dziecka w rodzinie i poza ni¹. Po z³o¿eniu pierwszego sprawozdania z wykonywania
Konwencji w ci¹gu pierwszych 10 lat jej obowi¹zywania, deklaracje i zastrze¿enia nie zosta³y
wycofane.
Odwo³ywanie siê w tym miejscu do polskich tradycji i obyczajów nie jest dobrym argumentem.
Znane s¹ stare porzekad³a: dzieci i ryby g³osu nie maj¹, konia i dziecka bez bata nie wychowasz itp.
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Wydaje siê, i¿ deklaracja ta godzi w najwa¿niejsze prawa osobiste dziecka, w podstawow¹ ideê
Konwencji. Œwiadczy o lêku doros³ych przed uznaniem, ¿e dzieci maj¹ prawo nie tylko do
opieki i nauki, ale równie¿ do samostanowienia, stosownie do wieku i dojrza³oœci, co zosta³o
zreszt¹ zapisane w Konstytucji (patrz cytowany ju¿ art. 48 ust. 1). Oczywiste, co te¿ podkreœla
Konwencja (art. 5, art. 18), ¿e rodzice maj¹ prawo dzieæmi kierowaæ, pomagaæ im w kszta³towaniu
w³asnych pogl¹dów. Jednak podmiotowe traktowanie dziecka wymaga szanowania jego woli,
opinii, powa¿nego potraktowania, szacunku dla jego godnoœci i prywatnoœci.
W naszej Konstytucji i w dokumentach dotycz¹cych praw cz³owieka, np. w Europejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, u¿ywa siê sformu³owañ: Ka¿dy
cz³owiek ma prawo....
Art. 17 Dostêp do informacji z ró¿norodnych Ÿróde³; ochrona przed informacjami szkodliwymi
dla dobra dziecka.
Art. 18 Poszanowanie autonomii rodziny i odpowiedzialnoœci rodzicielskiej. Pomoc pañstwa
w wykonywaniu obowi¹zków.
Art. 19 Ochrona przed wszelkimi formami przemocy (fizycznej, psychicznej), zaniedbaniem
czy wykorzystywaniem seksualnym.
Art. 20 Ochrona dzieci pozbawionych czasowo lub stale rodziny — zapewnienie opieki zastêpczej.
Art. 21 Prawo do adopcji w przypadku braku opieki ze strony rodziny naturalnej. Obowi¹zkiem
pañstwa jest zapewnienie prawid³owej procedury adopcyjnej, w tym tak¿e w przypadku adopcji
zagranicznej.
Art. 22 Ochrona i pomoc dla dzieci — uchodŸców.
Art. 23 Szczególna ochrona i pomoc dla dzieci niepe³nosprawnych.
Art. 24 Ochrona zdrowia i mo¿liwoœæ korzystania z opieki medycznej.
Do tego artyku³u (ust. 2 lit. f), dotycz¹cego poradnictwa rodzinnego, m.in. w kwestii planowania rodziny, Polska z³o¿y³a deklaracjê nastêpuj¹cej treœci: Polska uwa¿a, ¿e poradnictwo dla
rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostaæ w zgodzie z zasadami
moralnoœci.
Art. 25 Kontrolowanie warunków leczenia i wychowania dzieci w placówkach leczniczych,
wychowawczych. Kontrolowanie zasadnoœci pobytu w tych placówkach.
Art. 26 Pomoc socjalna, mo¿liwoœæ korzystania z ubezpieczeñ spo³ecznych.
Art. 27 Zapewnienie odpowiedniego standardu ¿ycia, wspieranie i pomoc dla rodzin.
Art. 28 Prawo do nauki, w tym nauczanie bezp³atne i obowi¹zkowe na poziomie podstawowym.
Art. 29 Cele edukacji, w tym rozwijanie osobowoœci i talentów dziecka, nauczanie szacunku
dla praw cz³owieka i podstawowych swobód, szacunku dla rodziców i przygotowanie do ¿ycia
w wolnym spo³eczeñstwie.
Art. 30 Prawa dla mniejszoœci, w tym mo¿liwoœæ rozwijania w³asnej kultury, jêzyka, korzystania
z praktyk religijnych itp.
Art. 31 Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze.
Art. 32 Ochrona przed wyzyskiem ekonomicznym i wykonywaniem pracy szkodliwej, koliduj¹cej z kszta³ceniem itp.
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Art. 33 Ochrona dzieci przed narkomani¹.
Art. 34 Ochrona przed nadu¿yciami seksualnymi (pornografia, prostytucja itp.).
Art. 35 Ochrona przed uprowadzeniem i handlem dzieæmi.
Art. 36 Ochrona przed jakimkolwiek wyzyskiem i nadu¿yciami wobec dzieci.
Art. 37 Ochrona przed torturowaniem b¹dŸ okrutnym, nieludzkim, poni¿aj¹cym traktowaniem
lub karaniem.
Art. 38 Ochrona przed aktywnym uczestnictwem w konfliktach zbrojnych. Powstrzymanie
siê przed rekrutowaniem do wojska osób poni¿ej 15 roku ¿ycia.
Polska z³o¿y³a zastrze¿enie do tego artyku³u, zaznaczaj¹c, ¿e granica ta nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ przewidziana w Konwencji. Wydaje siê, ¿e to zastrze¿enie nie jest potrzebne, w szczególnoœci w œwietle art. 41, w którym mówi siê, i¿ Konwencja nie narusza postanowieñ (prawa
wewnêtrznego czy innych zobowi¹zañ miêdzynarodowych, które w wiêkszym stopniu chroni¹
dzieci).
Art. 39 Rehabilitacja dla dzieci — ofiar nadu¿yæ doros³ych (znêcania, torturowania, zaniedbania
czy wyzysku) lub konfliktu zbrojnego.
Art. 40 Ochrona i specjalne traktowanie dla nieletnich przestêpców.
Art. 41 Respektowanie prawa krajowego lub innych umów miêdzynarodowych, je¿eli lepiej ni¿
postanowienia Konwencji chroni¹ prawa dzieci.

CZÊŒÆ II KONWENCJI (art. 42–45)
Dotyczy wprowadzenia Konwencji i mechanizmów jej przestrzegania:
Art. 42 Zobowi¹zanie do informowania o zasadach i prawach zawartych w Konwencji.
Art. 43 Zasady i tryb powo³ania Komitetu Praw Dziecka.
Art. 44 Zobowi¹zanie Pañstw–Stron do przedk³adania Komitetowi sprawozdañ z realizacji Konwencji (pierwsze, po dwóch latach od wejœcia w ¿ycie Konwencji, nastêpne co piêæ lat).
Art. 45 Kompetencje Komitetu Praw Dziecka i zasady wspó³pracy z wyspecjalizowanymi organizacjami i organami.

CZÊŒÆ III KONWENCJI (art. 46–54)
Dotyczy zasad wprowadzenia Konwencji:
Art. 46 Wszystkie pañstwa mog¹ przyst¹piæ do Konwencji.
Art. 47 Konwencja winna byæ ratyfikowana.
Art. 48 Dokumenty przyst¹pienia winny byæ z³o¿one na rêce Sekretarza Generalnego NZ.
Art. 49 Konwencja wchodzi w ¿ycie po 30 dniach od ratyfikowania lub przyst¹pienia do niej
dwudziestu pañstw.
Art. 50 Ka¿de Pañstwo–Strona mo¿e wnieœæ poprawkê, która wchodzi w ¿ycie po zatwierdzeniu
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i przyjêciu przez dwie trzecie Pañstw–
–Stron.
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Art. 51 Zasady dotycz¹ce sk³adania zastrze¿eñ.
Art. 52 Zasady wypowiedzenia Konwencji.
Art. 53 Konwencja przechowywana jest przez Sekretarza Generalnego NZ.
Art. 54 T³umaczenia w jêzykach: angielskim, arabskim, chiñskim, francuskim, hiszpañskim
i rosyjskim s¹ autentyczne.
W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wyda³o rezolucjê, wzywaj¹c¹ Pañstwa do przyjêcia/ratyfikowania dwóch Protoko³ów fakultatywnych do Konwencji. W 2001 r.
polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyst¹pi³o do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o wyra¿enie zgody na podpisanie Protoko³ów (Komitet Spo³eczny Rady Ministrów wyda³
w tej sprawie pozytywn¹ opiniê). Planowano podpisanie ich na najbli¿szej Sesji Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Podpisanie Protoko³ów umo¿liwi³oby rozpoczêcie procedury ratyfikacyjnej. Mo¿na zatem przypuszczaæ, i¿ w nieodleg³ej przysz³oœci oba Protoko³y
zaczn¹ obowi¹zywaæ równie¿ w Polsce.
Protokó³ fakultatywny o handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej pornografii nak³ada na Pañstwa–Strony obowi¹zek wprowadzenia zakazu handlu dzieæmi, zakazu seksualnego
wykorzystywania dzieci, zakazu anga¿owania ich do pracy przymusowej oraz zakazu transferu ich organów dla zysku. (Polski kodeks karny zawiera przepisy zakazuj¹ce handlu dzieæmi
i nielegalnej adopcji — art. 253 kk; przepisy chroni¹ce przed seksualnym wykorzystaniem —
art. 197–200 kk, przed zmuszaniem do prostytucji — art. 203–204 kk, przed wykorzystywaniem do pornografii — art. 202 kk). W Protokole pornografi¹ nazwano ka¿de pokazywanie, bez
wzglêdu na œrodki, dziecka zaanga¿owanego w prawdziw¹ lub symulowan¹ dzia³alnoœæ seksualn¹
lub pokazywanie organów p³ciowych dziecka w celach seksualnych. Dzieciêca prostytucja oznacza
wykorzystywanie dziecka w czynnoœciach seksualnych za zap³at¹ lub za inn¹ form¹ wynagrodzenia.
Podpisanie Protoko³u przez Polskê wp³ynê³oby na rozszerzenie zakresu ochrony dziecka
przewidzianej w kodeksie karnym. W œwietle Konwencji dziecko to osoba do 18 roku ¿ycia
(w kodeksie karnym ochronie, np. w art. 202 kk, podlegaj¹ osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia).
Protokó³ fakultatywny o anga¿owaniu dzieci w konflikty zbrojne obliguje Pañstwa–Strony
do podjêcia wszystkich mo¿liwych œrodków, aby osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia nie uczestniczy³y
bezpoœrednio w dzia³aniach zbrojnych. W dokumencie tym zakazuje siê wcielania si³¹ i ogranicza
siê mo¿liwoœci ochotniczego wstêpowania do wojska przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia. Zgodnie
z art. 58 ust.1 ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1992 r. Nr 4, poz. 16 ze zm.) obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej podlegaj¹ obywatele, którzy
w danym roku kalendarzowym koñcz¹ 18 lat. Przepis ten w przypadku podpisania Protoko³u
bêdzie wymaga³ sprecyzowania, i¿ pobór nastêpuje w momencie ukoñczenia 18 lat. Podobnie
zmianie winien ulec przepis dopuszczaj¹cy ochotnicze wst¹pienie do wojska od 17 roku ¿ycia
(art. 32 ustawy). Na razie oba Protoko³y nie wesz³y w ¿ycie. W obu przypadkach wymagana jest
ratyfikacja przez co najmniej 10 pañstw. Dotychczas Protokó³ o anga¿owaniu dzieci w konflikty
zbrojne podpisa³o 81 pañstw, 5 ratyfikowa³o. Protokó³ o handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji
i dzieciêcej pornografii podpisa³y 74 pañstwa, a 4 go ratyfikowa³y.
Niew¹tpliwie oba Protoko³y maj¹ szansê wp³yn¹æ na ograniczenie dwóch, doœæ rozpowszechnionych na œwiecie — zw³aszcza w Azji, Afryce, Ameryce Po³udniowej — zjawisk. Z drugiej
strony, niezbêdny jest silniejszy ni¿ przewidywany w Konwencji o prawach dziecka, mechanizm
egzekucji przestrzegania przepisów tych¿e Protoko³ów.
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PRAWA DZIECKA W POLSCE
Polska stosunkowo wczeœnie podpisa³a Konwencjê (26 stycznia 1990 r.), ale z jej ratyfikacj¹
zwlekano ponad pó³tora roku (obowi¹zuje od 7 lipca 1991 r.).
Przed ratyfikacj¹ w Parlamencie odby³a siê konferencja naukowa, podczas której stwierdzono,
¿e w zasadzie prawo polskie jest zgodne z podstawowymi za³o¿eniami Konwencji i nie ma przeszkód w jej ratyfikowaniu. Istotnie, z takim stwierdzeniem mo¿na siê zgodziæ z zastrze¿eniem
jednak, ¿e generalne zasady to jeszcze nie prawo. W zasadzie nie przeprowadzono wnikliwej
analizy ustawodawstwa pod k¹tem jego zgodnoœci z postanowieniami konwencyjnymi. Przez 10
lat obowi¹zywania Konwencji wiele siê zmieni³o, wiele poprawi³o. Jednak doœwiadczenia osób
pracuj¹cych z dzieckiem i rodzin¹ pokazuj¹, ¿e niema³o jest jeszcze do zrobienia.
Zgodnie z art. 44 Konwencji, w 1994 roku, po trzech latach obowi¹zywania Polska z³o¿y³a
raport z jej przestrzegania (zgodnie z procedur¹ pierwsze sprawozdanie powinno byæ z³o¿one
po dwóch latach). Komitet Praw Dziecka ONZ stosownie do obowi¹zuj¹cych procedur, po
rozpatrzeniu raportu rz¹dowego, przygotowa³ rekomendacje i zalecenia dla rz¹du, korzystaj¹c
tak¿e z kontrraportu, przygotowanego przez przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
Raport rz¹dowy by³ obszerny i trudno go w tym miejscu szczegó³owo omówiæ. Generalnie
by³ ma³o rzetelny. Stwierdzano najczêœciej, ¿e prawa dzieci s¹ przestrzegane, a rz¹d podejmuje
wystarczaj¹ce kroki w celu dostosowania prawa wewnêtrznego do Konwencji. Uogólniaj¹c —
napisano w raporcie — istnieje zgodnoœæ prawa polskiego z przepisami Konwencji. Wydaje siê to
uogólnieniem zbyt pochopnym.
W uwagach koñcowych napisano, i¿ niedobrze siê sta³o, ¿e Konwencja traktuje o prawach
bez obowi¹zków. Oddzielenie uprawnieñ dziecka od jego powinnoœci mo¿e utrudniaæ proces kierowania prawid³owym rozwojem psychospo³ecznym, a tym samym dzia³a na jego niekorzyœæ. Ta
uwaga pokazuje, jak trudno doros³ym uznaæ, ¿e dzieci maj¹ prawa niezale¿nie od tego, czy wykonuj¹ obowi¹zki. Oczywiste jest, ¿e dzieci obowi¹zki powinny mieæ, ale tej sprawy nie reguluj¹
miêdzynarodowe konwencje.
Wœród najwa¿niejszych rekomendacji i zaleceñ przygotowanych dla naszego rz¹du przez
Komitet Praw Dziecka ONZ wymieniæ nale¿y:
— wycofanie zastrze¿eñ i deklaracji z³o¿onych przy ratyfikacji Konwencji;
— skoordynowanie dzia³añ ró¿nych resortów (na poziomie krajowym i lokalnym) w œciœlejszej
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w celu efektywniejszej implementacji Konwencji. Za tak¹ koordynacjê móg³by odpowiadaæ Rzecznik Praw Obywatelskich lub (i) Pe³nomocnik Rz¹du ds. Kobiet i Rodziny (tak by³o wówczas, potem powo³ano Pe³nomocnika do
Spraw Dzieci, obecnie jest na mocy naszej Konstytucji Rzecznik Praw Dziecka);
— reformê prawa wewnêtrznego;
— przyst¹pienie do Konwencji Haskiej, dotycz¹cej przysposobieñ miêdzynarodowych (Polska
przyst¹pi³a do Konwencji w 1995 roku);
— wprowadzenie jednoznacznego zapisu, zakazuj¹cego poni¿aj¹cego traktowania i karania
dzieci;
— rozszerzenie dzia³añ upowszechniaj¹cych Konwencjê wœród dzieci i doros³ych;
— prowadzenie systematycznych szkoleñ dla dzieci oraz dla doros³ych pracuj¹cych z dzieæmi
w zakresie praw cz³owieka i dziecka;
— wprowadzenie systemu monitorowania przestrzegania praw dzieci, w tym praw dzieci krzywdzonych;
— wprowadzenie systemu pomocy dzieciom — ofiarom przemocy i z³ego traktowania;
— wprowadzenie systemu monitorowania placówek sta³ego pobytu dla dzieci.
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Zalecenia Komitetu Praw Dziecka ONZ maj¹ bardzo ogóln¹ formu³ê, zapewne takie same
mog³yby dotyczyæ wielu innych pañstw. Z drugiej strony trudno oczekiwaæ wiêcej. Mechanizm
kontroli nad przestrzeganiem Konwencji jest s³aby. Wzmocniæ jego dzia³anie (co jest jednym
z zaleceñ i zapisów konwencyjnych) mo¿na poprzez podanie do publicznej wiadomoœci zaleceñ
i monitorowanie wprowadzania ich w ¿ycie. To niew¹tpliwie zadanie dla organizacji pozarz¹dowych chroni¹cych prawa dzieci.
Kolejne sprawozdanie rz¹du z wykonywania Konwencji w latach 1994–98 zosta³o przygotowane w 1999 r. Niestety, rz¹d nie ustosunkowa³ siê w nim do wczeœniejszych zaleceñ i rekomendacji Komitetu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Komitet zwróci siê do rz¹du o uzupe³nienie informacji.
Trzeba przyznaæ, i¿ zalecenia by³y czêœciowo realizowane. Niew¹tpliwie wiêcej uwagi ni¿ dotychczas poœwiêcono problemowi ochrony dzieci przed przemoc¹, wiêksz¹ wagê przywi¹zano
do przestrzegania praw dzieci w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
(patrz np. rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 wrzeœnia 2000 r. w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych Dz.U. Nr 80, poz. 900), rozporz¹dzenie MPiPS
z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki w placówkach opiekuñczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakoœci¹
dzia³ania oœrodków adopcyjno-opiekuñczych Dz.U. (Nr 74, poz.862) oraz katalogi praw wychowanków schronisk dla nieletnich i zak³adów poprawczych. Nie wycofano natomiast zastrze¿eñ
i deklaracji z³o¿onych przy ratyfikowaniu Konwencji, mimo wczeœniejszych zapowiedzi.
Omawiaj¹c przestrzeganie praw dzieci w Polsce, skoncentrujê siê na kilku, jak mi siê wydaje,
najwa¿niejszych prawach, uwzglêdniaj¹c zmiany, jakie pojawi³y siê w przepisach prawa w ci¹gu
10 lat obowi¹zywania Konwencji w naszym kraju. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt,
i¿ w œwietle nowej Konstytucji (art. 91) umowa miêdzynarodowa ratyfikowana za uprzedni¹
zgod¹, wyra¿on¹ w ustawie, ma pierwszeñstwo przed ustaw¹, je¿eli ustawy nie da siê pogodziæ
z umow¹. Zatem, gdyby w prawie wewnêtrznym pojawi³ siê zapis niezgodny z Konwencj¹
o prawach dziecka, to wa¿niejsza jest wyk³adnia Konwencji.

Prawo do nauki
Ka¿dy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku ¿ycia jest obowi¹zkowa.(...) — Konstytucja
RP, art. 70; Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony prawa do nauki.(...) — Konwencja o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci, Protokó³ Dodatkowy nr 1, art. 2;
Artyku³ 28 Konwencji o prawach dziecka stanowi:
1. Pañstwa–Strony uznaj¹ prawo dziecka do nauki i w celu realizowania tego prawa na zasadzie
równych szans, w szczególnoœci:
a) uczyni¹ nauczanie podstawowe obowi¹zkowe i bezp³atne dla wszystkich;
b) bêd¹ popieraæ rozwój ró¿norodnych form szkolnictwa œredniego, zarówno ogólnokszta³c¹cego,
jak i zawodowego, uczyni¹ je dostêpnymi dla ka¿dego dziecka oraz podejm¹ odpowiednie
kroki, takie jak wprowadzenie bezp³atnego nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby
pomocy finansowej;
c) za pomoc¹ wszelkich w³aœciwych œrodków uczyni¹ szkolnictwo wy¿sze dostêpnym dla wszystkich na zasadzie zdolnoœci;
d) udostêpni¹ wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe;
e) podejm¹ kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczêszczania do szkó³ oraz zmniejszenia
wskaŸnika porzucania nauki.
2. Pañstwa–Strony bêd¹ podejmowa³y wszelkie w³aœciwe œrodki zapewniaj¹ce, aby dyscyplina
szkolna by³a stosowana w sposób zgodny z ludzk¹ godnoœci¹ dziecka i z niniejsz¹ Konwencj¹.
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3. Pañstwa–Strony bêd¹ popiera³y i rozwija³y miêdzynarodow¹ wspó³pracê w dziedzinie oœwiaty,
w szczególnoœci w celu przyczyniania siê do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na œwiecie
oraz u³atwienia dostêpu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania.
W tym zakresie nale¿y w szczególnoœci uwzglêdniæ potrzeby krajów rozwijaj¹cych siê.
Wed³ug UNESCO nauka obejmuje ca³y proces ¿ycia spo³ecznego realizowany przy pomocy
œrodków, którymi jednostki i grupy spo³eczne ucz¹ siê œwiadomie rozwijaæ dla siebie i dla dobra
wspólnoty narodowej i miêdzynarodowej pe³niê swoich osobistych mo¿liwoœci, postaw i uzdolnieñ
oraz wiedzy 1.
Uchwa³a o wolnoœci wychowania we Wspólnocie Europejskiej (14 luty 1984 r.), wybrane
fragmenty:
Dzieci i m³odzie¿ ma prawo do wychowania i nauki, obejmuje ono prawo dziecka do rozwijania
zdolnoœci i talentów (...) rodzice maj¹ prawo do okreœlania wychowania i rodzaju nauczania ich
ma³oletnich dzieci.
Nale¿y zapewniæ wolnoœæ wychowania i nauki.
Wolnoœæ wychowania i nauki obejmuje prawo do zak³adania szkó³ i nauczania w nich; wolnoœæ ta
obejmuje nastêpnie prawo rodziców do wyboru spoœród porównywalnych szkó³ takiej szko³y, w której
ich dzieci otrzymywa³yby po¿¹dane wykszta³cenie, przy tym dziecko musi mieæ swobodny dostêp
tak¿e do szko³y, w której nie jest uprzywilejowana ¿adna religia i ¿aden œwiatopogl¹d.
Zgodnie z prawem rodziców ich rzecz¹ jest decydowanie o wyborze szko³y dla dzieci do chwili,
kiedy bêd¹ one same mog³y dokonywaæ takiego wyboru; rzecz¹ pañstwa jest umo¿liwienie istnienia
koniecznych w tym celu szkó³ publicznych lub spo³ecznych. Z istoty prawa do wolnoœci wychowania wynika obowi¹zek pañstw cz³onkowskich polegaj¹cy tak¿e na finansowym umo¿liwieniu
praktycznego korzystania z tego prawa i udzielaniu szko³om dotacji koniecznych do wykonywania
ich zadañ prawa (...) bez dyskryminowania organizatorów, rodziców uczniów i personelu; nie jest
to sprzeczne z wymaganiem od szkó³ spo³ecznych pewnego w³asnego wk³adu, stanowi¹cego wyraz
ich odpowiedzialnoœci za siebie i umacniaj¹cego ich niezale¿noœæ....
Ustawa o systemie oœwiaty z 7 maja 1991 r. (Dz.U. z 1996 Nr 67, poz. 329 ze zm. w art.
1 ust. 1) stwierdza, ¿e system oœwiaty realizuje prawa ka¿dego do kszta³cenia; art. 15 mówi
o obowi¹zku nauczania do 15 roku ¿ycia i obowi¹zku nauki do 18 roku ¿ycia (art. 16). Nak³ada
ona na rodziców obowi¹zek dbania o realizowanie nauki przez ich dzieci. Ta powinnoœæ podlega
egzekucji w trybie ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 20).
Od kilku lat trwa reforma systemu oœwiaty. Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego 2
wynika, ¿e wskaŸnik skolaryzacji w ci¹gu ostatnich lat systematycznie wzrasta. W szkolnictwie
podstawowym wskaŸnik ten w roku szkolnym 1999/2000 wyniós³ 98,3 proc. (netto). Mamy
coraz wiêcej uczniów szkó³ licealnych (31,4 proc. w porównaniu z 18,6 proc. w roku szkolnym
1990/91) i coraz wiêcej studentów. Mimo tych optymistycznych statystyk, w powszechnej opinii
panuje przekonanie, ¿e dostêp do nauki dla dzieci ze œrodowisk wiejskich i ma³o zamo¿nych
jest znacznie ograniczony. Zasada równych szans wymaga, aby wszystkie dzieci, bez ¿adnej
dyskryminacji, mia³y dostêp do nauki.
Niew¹tpliwie problemem pozostaje realizowanie obowi¹zku szkolnego dla dzieci niepe³nosprawnych, w tym upoœledzonych w stopniu g³êbokim. Mimo wydanego w 1997 r. rozporz¹dzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo w stopniu g³êbokim (Dz.U. Nr 14, poz. 76), do tej pory
nie wszystkie dzieci maj¹ dostêp do nauki.
1
2

£opatka A., Dziecko i jego prawa cz³owieka, Warszawa 2000, s. 100.
Oœwiata i Wychowanie, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2000.
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Problemem jest te¿ dostêp do lepszego wykszta³cenia dzieci, przebywaj¹cych w ró¿nego
rodzaju placówkach opiekuñczych i resocjalizacyjnych. Dzieci te maj¹ czêsto du¿e opóŸnienia
w nauce, pochodz¹ ze œrodowisk zaniedbanych; wymagaj¹ dodatkowych zajêæ i pracy psychologicznej, ¿eby zmieniæ ich negatywne doœwiadczenia szkolne. To wa¿na kwestia, je¿eli chcemy,
¿eby dzieci te po powrocie do swojego œrodowiska potrafi³y funkcjonowaæ spo³ecznie.

Prawo do informacji
Artyku³ 54 ust.1 Konstytucji RP: Ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Artyku³ 10 Europejskiej Konwencji g³osi, i¿ ka¿dy ma prawo do (...) otrzymywania i przekazywania informacji (...) bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice pañstwowe.
Artyku³ 17 Konwencji o prawach dziecka nak³ada na pañstwo obowi¹zek zapewnienia, aby
dziecko mia³o dostêp do informacji oraz materia³ów pochodz¹cych z ró¿norodnych Ÿróde³ krajowych
i miêdzynarodowych, szczególnie do tych, które maj¹ na uwadze jego dobro w wymiarze spo³ecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Równoczeœnie pañstwo jest
zobowi¹zane do dzia³alnoœci dla ochrony dzieci przed informacjami i materia³ami szkodliwymi
z punktu widzenia ich dobra.
Prawo do informacji mo¿e podlegaæ ograniczeniom, ale jedynie przewidzianym przez ustawê
i koniecznym ze wzglêdu na: poszanowanie praw i reputacjê innych osób albo dla ochrony bezpieczeñstwa narodowego lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ zdrowia albo moralnoœci spo³ecznej.
Poszanowanie praw lub reputacji innych osób dotyczy g³ównie ograniczenia swobody przekazywania informacji i wynika z poszanowania praw osobistych osób, których mog¹ dotyczyæ (np.
art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji oraz art. 17 w zw. z art. 13 Konwencji o prawach dziecka).
Ochrona bezpieczeñstwa narodowego i porz¹dku publicznego b¹dŸ zdrowia albo moralnoœci
spo³ecznej jest ogóln¹ dyrektyw¹, zezwalaj¹c¹ na ograniczanie niektórych praw i wolnoœci,
przewidywan¹ we wszystkich regulacjach praw i wolnoœci cz³owieka (por. np. art. 10 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, art. 13, 14, 15 Konwencji o prawach
dziecka).
Szczególnym rodzajem prawa do informacji jest prawo do informacji o przys³uguj¹cych
prawach. Art. 42 Konwencji o prawach dziecka zobowi¹zuje pañstwa: do szerzenia informacji
o zasadach i postanowieniach Konwencji, zarówno wœród doros³ych jak i wœród dzieci, wykorzystuj¹c do tego celu bêd¹ce w ich dyspozycji œrodki. W Rekomendacji Rady Europy z 1996 roku
w sprawie europejskiej strategii na rzecz dzieci stwierdzono, i¿ pañstwa winny podj¹æ wszelkie
niezbêdne œrodki w celu informowania dzieci o ich prawach, m.in. poprzez szerokie promowanie
Konwencji o prawach dziecka, wprowadzenie edukacji w zakresie praw i odpowiedzialnoœci dzieci
do programów szkolnych od szczebla podstawowego. Dzieci winny byæ równie¿ informowane
o œrodkach, jakie przys³uguj¹ im w przypadku naruszenia ich fundamentalnych praw.
Zaleca siê wiêc szerok¹ edukacjê zarówno o samych prawach, jak i procedurach ich dochodzenia.
Z kolei w Zaleceniu Nr 85 (7) Komitetu Ministrów Rady Europy o nauczaniu i pobieraniu
nauki w zakresie praw cz³owieka w szko³ach, przyjêtym w 1985 r., stwierdza siê m.in.: (...) szko³y
tworz¹ wspólnoty, które mog¹ i powinny byæ przyk³adem poszanowania godnoœci jednostki i ró¿nic,
tolerancji i równoœci szans; zrozumienie i nabycie doœwiadczenia w zakresie praw cz³owieka stanowi
wa¿ny element przygotowania wszystkich m³odych ludzi do ¿ycia w demokratycznym i pluralistycznym spo³eczeñstwie(...) Koncepcje zwi¹zane z prawami cz³owieka mog¹ i powinny byæ przyswajane
od najm³odszych lat. Demokracja jest poznawana najlepiej w warunkach demokratycznych, w któ-
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rych zachêca siê do udzia³u, w których mo¿na szczerze wypowiadaæ siê i dyskutowaæ na temat
pogl¹dów, w których swoboda wypowiedzi uczniów i nauczycieli jest zagwarantowana i w których
panuje uczciwoœæ i sprawiedliwoœæ(...).
W kwestii rangi praw cz³owieka w szkole wypowiedzia³ siê Rzecznik Praw Obywatelskich.
W marcu 2000 r. w wyst¹pieniu do Ministra Edukacji Narodowej (RPO/197149/95/XIGR) napisa³, i¿ po pierwsze, w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym ramowych statutów nie wymieniono katalogu
praw ucznia, po drugie — nie uregulowano trybu rozpatrywania skarg, po trzecie — w przepisach
dotycz¹cych sprawowania nadzoru pedagogicznego problematyka przestrzegania praw ucznia
nie zosta³a przekazana jednemu, wyspecjalizowanemu wizytatorowi. W efekcie uczniowie nie
znaj¹ przys³uguj¹cych im praw i nie wiedz¹, do kogo zwróciæ siê o pomoc w sytuacji, gdy ich
prawa s¹ naruszane.
Rozporz¹dzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych w §2.1 stanowi, ¿e ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu
poinformowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêæ edukacyjnych, a rodzicom i nauczycielom
ma dostarczyæ informacji o postêpach i trudnoœciach w nauczaniu. Uczeñ i rodzice musz¹ byæ
poinformowani o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania (§4). Oceny s¹
jawne i przedstawiane do wgl¹du uczniowi oraz rodzicom (§5).
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola i publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz. 624) przewiduje,
¿e statuty szkó³ zawieraj¹ informacje o zasadach oceniania, prawach i obowi¹zkach ucznia,
informacje o systemie kar i nagród oraz procedurach odwo³ania siê od kary. Uczniowie musz¹
te¿ znaæ zasady dotycz¹ce skreœlenia z listy uczniów i tryb odwo³ania siê od takiej decyzji, która
jest decyzj¹ administracyjn¹ i w ostatecznoœci podlega zaskar¿eniu do NSA.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ w zasadzie ucznia objêtego obowi¹zkiem szkolnym
i obowi¹zkiem nauki mo¿na jedynie przenieœæ do innej szko³y. W ramowych statutach szko³y
podstawowej i gimnazjum przewidziano przeniesienie do innej szko³y, ale ju¿ w przypadku
liceum mówi siê o skreœleniu z listy uczniów, co jak siê wydaje — powinno byæ sprecyzowane.
W orzeczeniu Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu stwierdza siê m.in.: Wyrzucenie
ucznia ze szko³y, jako œrodek dyscyplinuj¹cy, nie jest w zasadzie sprzeczne z prawem do nauki, pod
warunkiem, ¿e uczeñ mo¿e zapisaæ siê do innej szko³y (orzeczenie: Yanasik przeciwko Turcji 1993).
Przygotowanie programu szkolnego nale¿y w zasadzie do pañstwa. Pañstwo przy wype³nianiu
swojej funkcji w sferze edukacji musi uwa¿aæ, aby informacje lub wiedza zawarta w programach
by³y przekazywane w sposób obiektywny, krytyczny i pluralistyczny. Nie mo¿e ono realizowaæ celu
polegaj¹cego na indoktrynacji oznaczaj¹cej brak poszanowania przekonañ religijnych i filozoficznych rodziców. Jest to granica, której nie wolno przekroczyæ (orzeczenie: Kieldsen, Busk, Madsen
i Pedersen przeciwko Danii A.23 1976).
Je¿eli dziecko jest wychowankiem placówki opiekuñczo-wychowawczej, musi równie¿ znaæ
swoje prawa i mo¿liwoœci odwo³ania siê od decyzji; aczkolwiek w nowym rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 1 wrzeœnia 2000r. w sprawie tych¿e placówek (Dz.U. nr 80, poz.
900) mówi siê, i¿ placówka realizuj¹c zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje siê w szczególnoœci
poszanowaniem jego praw (§6.1 pkt. 2), ale katalogu praw nie formu³uje siê i nie obliguje do
wprowadzenia procedur sk³adania skargi czy odwo³ywania siê. Taki zapis ³atwo mo¿e staæ siê
fikcj¹, zw³aszcza ¿e wiedza o prawach cz³owieka/dziecka w istocie wcale nie jest powszechna,
a bez procedur dochodzenia praw staj¹ siê one pustymi deklaracjami.
Je¿eli dziecko jest pacjentem, lekarz ma obowi¹zek poinformowania rodziców o wynikach
badañ. Je¿eli dziecko ukoñczy³o lat 16, to musi ono byæ poinformowane i osobiœcie musi wyraziæ
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zgodê na prowadzone badania i zabiegi (Ustawa o zawodzie lekarza i Ustawa o zak³adach
opieki zdrowotnej, prawa pacjenta). Dziecko powy¿ej 16 roku ¿ycia umieszczane w szpitalu
psychiatrycznym musi wyraziæ zgodê na hospitalizacjê, w przeciwnym razie potrzebna bêdzie
zgoda s¹du (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r.).
Przeszczep tkanek (szpiku kostnego) wymaga zgody osoby, która ukoñczy³a lat 13 (Ustawa
o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów z 1995 r.). W razie ewentualnej
œmierci 16-latek mo¿e zastrzec brak zgody na pobranie jego tkanek lub narz¹dów.
Je¿eli dziecko staje przed s¹dem dla nieletnich, jest stron¹ postêpowania, ma wówczas dostêp
do akt w jego sprawie, chyba ¿e sêdzia ze wzglêdu na jego dobro postanowi inaczej (art. 30 Ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich).
Je¿eli nieletni trafi do zak³adu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, musi byæ poinformowany o prawach mu przys³uguj¹cych i trybie odwo³ywania siê (Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zak³adów poprawczych,
podobnie w sprawie schronisk, oraz zasad pobytu w nich nieletnich — Dz.U. 1997 Nr 58,
poz. 361).
Je¿eli wobec nieletniego konieczne jest zastosowanie tzw. œrodków przymusu bezpoœredniego, musi on byæ o tym poinformowany, jak równie¿ o procedurach z³o¿enia skargi (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie szczegó³owych warunków stosowania œrodków
przymusu bezpoœredniego wobec nieletnich umieszczonych w zak³adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich — Dz.U. 1996 Nr 154, poz.746).
Wszystkie dzieci powinny wiedzieæ, gdzie mog¹ zwróciæ siê w przypadku ³amania ich praw.
Osobami, które wystêpuj¹ w ich interesie s¹ rodzice/opiekunowie. Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje,
kiedy to rodzice krzywdz¹ dzieci lub nie mog¹/nie chc¹ wyst¹piæ w ich imieniu. Najlepiej by³oby
wtedy, gdyby znalaz³y pomoc pedagoga, wychowawcy, szkolnego rzecznika. Je¿eli jednak tak siê
nie stanie, dzieci powinny wiedzieæ, ¿e w zale¿noœci od sytuacji mog¹ zwróciæ siê do kuratorium
oœwiaty, s¹du rodzinnego, rzecznika praw dziecka czy rzecznika praw obywatelskich.
Monitoringi prowadzone przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka 3 oraz wizytacje rzecznika praw obywatelskich [Przestrzeganie praw wychowanków placówek opieki ca³odobowej,
RPO, Warszawa 2000 r.] pokazuj¹, ¿e zarówno uczniowie, jak i wychowankowie placówek
rzadko wiedz¹ dok³adnie, jakie maj¹ prawa i jak mog¹ odwo³aæ siê w sytuacji, gdyby by³y one
naruszane. W nieobowi¹zuj¹cym ju¿ zarz¹dzeniu MEN z 1992 r. w sprawie ramowych statutów istnia³ przepis obliguj¹cy dyrektora do zapoznawania uczniów ze statutem i prawami
obowi¹zkami. W kolejnych rozporz¹dzeniach w sprawie ramowych statutów (z 1999 r. i 2001 r.)
zrezygnowano z takiego przepisu.
Uczniowie/wychowankowie pytani o znajomoœæ praw na ogó³ mówili: Nauczyciele zazwyczaj
mówi¹, ¿e my mamy swoje prawa, a oni swoje; prawa nie maj¹ ¿adnego znaczenia, bo i tak nikt ich
nie przestrzega [uczniowie]; Kiedyœ ktoœ mi o tym mówi³, ale dok³adnie nie pamiêtam. Chyba mam
prawo do nauki i przebywania na œwie¿ym powietrzu; Znam prawa, ale dok³adnie nie pamiêtam;
Znajomoœæ praw nie jest tu potrzebna, bo tu i tak s¹ okreœlone regu³y; Najlepiej wiemy czego nam
nie wolno. Dyrektor czêsto mówi, ¿e nam wolno to, na co on nam pozwoli; Wiem co nam wolno,
a za co doroœli bêd¹ siê wkurzaæ; Wiem, ¿e mam prawo wiedzieæ o wszystkim, co mnie dotyczy, ale
to zale¿y od wychowawcy; Wiem, ¿e jak bêdê niedobra, to przenios¹ mnie do innego domu dziecka;
Wiem, ¿e nie mog¹ mnie tkn¹æ ani wyzywaæ mnie [domy dziecka].
Prawa? — w zasadzie nie wiem, chyba korespondencja bez cenzury, prawo do przepustki i wakacji; Nasze prawa to sprz¹tanie; Wychowawcy mówi¹: co mi wolno wojewodzie, to nie tobie
smrodzie; Wiem, ¿e regulamin wisi gdzieœ w korytarzu, ale nie czyta³em; Chyba mam prawo jeŸdziæ
3 Prawa ucznia w szkole. Raport z badañ, Warszawa 1996 r.; Prawa wychowanków domów dziecka, HFPC, Warszawa
2000 r.
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na przepustki i chodziæ na spacer; Na pewno jakieœ prawa mamy, ale teraz dok³adnie nie pamiêtam
[wychowankowie m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych].
Z tych zapisów wynika, ¿e nie wystarczy zapoznaæ ucznia czy wychowanka ze statutem lub
regulaminem, trzeba im pokazaæ, ¿e jest to prawo, które jest nie tylko wa¿ne, ale i egzekwowalne
w codziennym ¿yciu.
Analiza statutów szkó³ i placówek pokazuje, ¿e czêsto zamiast krótkiego, jasnego i mo¿liwego
do egzekwowania katalogu praw umieszcza siê szereg zapisów, które nie maj¹ nic wspólnego
z katalogiem praw cz³owieka/dziecka.
W statutach szkolnych dominuj¹ zapisy pochodz¹ce z nieobowi¹zuj¹cego ju¿ ramowego
statutu, w rodzaju: prawo do korzystania z pomieszczeñ szkolnych, prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków ¿ycia czy ¿yczliwego i podmiotowego traktowania, czy te¿ prawo
pytania nauczyciela i uzyskiwania odpowiedzi. Nie sposób chodziæ do szko³y i nie korzystaæ
z pomieszczeñ szkolnych, które z oczywistych wzglêdów powinny byæ bezpieczne i higieniczne
czy uzyskiwaæ od nauczyciela odpowiedŸ na zadane pytania. Prawo do korzystania z pomieszczeñ
szkolnych albo uzyskiwania pomocy w przypadku trudnoœci w nauce, to oczywiste zadania
szko³y i gdyby uczeñ nie móg³ korzystaæ z pomieszczeñ lub nie otrzyma³by pomocy w nauce,
to istnienie takiej szko³y nie mia³oby wiêkszego sensu. Gdyby jednak uzyskiwanie pomocy
w nauce mia³o byæ prawem ucznia, nale¿a³oby je zapisaæ precyzyjnie, ¿eby zarówno uczeñ, jak
i nauczyciel wiedzieli dok³adnie, jakie wynika z tego roszczenie. Oczywiste jest, ¿e uczeñ nie
mo¿e uzyskaæ pomocy „nieograniczonej” i w ka¿dej sytuacji.
W placówkach z kolei zapisywano prawo do mieszkania i wy¿ywienia na czas pobytu (trudno
sobie wyobraziæ placówkê opieki ca³odobowej, której wychowankowie nie mogliby korzystaæ
z mo¿liwoœci zamieszkania tam i wy¿ywienia), prawo do korzystania w racjonalny sposób ze
sprzêtu znajduj¹cego siê w placówce, prawo do posiadania minimum odzie¿y i rzeczy osobistych,
które wychowanek mo¿e zabraæ opuszczaj¹c placówkê, prawo do uzyskania pomocy w nauce,
uczestniczenia w zajêciach, prawo do wyposa¿enia w niezbêdne podrêczniki, zeszyty (w jednym
statucie napisano, ¿e wychowankowie maj¹ prawo do korzystania z encyklopedii), prawo do
pe³nienia funkcji powierzonych przez samorz¹d, grupê, wychowawców, prawo do zg³aszania
wniosków i postulatów itp. S¹ to ró¿nego rodzaju uprawnienia (zapewne nie wszystkie wymagaj¹
szczegó³owego zapisu), wynikaj¹ce z zadañ placówki, a nie z katalogu praw cz³owieka.
Z kolei w katalogu obowi¹zków znajduj¹ siê czêsto takie zapisy: wychowanek ma obowi¹zek
dbaæ o honor domu dziecka (w szko³ach pisano, ¿e jest to obowi¹zek ucznia), godnie go reprezentowaæ, szanowaæ i wzbogacaæ tradycje: wychowanek postaw¹, prac¹, zaanga¿owaniem dba
o dobre imiê domu dziecka i rodzinki; wychowanek traktuje dom dziecka jak swój w³asny, stara siê
przynosiæ mu zaszczyt i s³awê swoim postêpowaniem i nauk¹. Ma³o prawdopodobne, aby uda³o
siê doprowadziæ do identyfikowania siê wychowanka z placówk¹ (czy ucznia ze szko³¹) czyni¹c
z tego obowi¹zek, zapisany w formie pustego frazesu.
Katalogi praw, a tak¿e obowi¹zków powinny byæ jasne, zrozumia³e, zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ roszczenia okreœlonego prawa przez dzieci i ich rodziców, a w przypadku obowi¹zków —
konkretne i mo¿liwe do egzekwowania. Prawa, rzecz jasna, powinny wynikaæ z katalogu praw
cz³owieka np. (prawo do informacji, swobody wypowiedzi, wolnoœci religijnej, ochrony przed
poni¿aj¹cym traktowaniem i karaniem czy prawo do prywatnoœci). Natomiast zarówno w szkole,
jak i w placówce, dzieci maj¹ szereg uprawnieñ wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów (zasady
oceniania, przyznawania pomocy materialnej itp.). Maj¹ te¿ uprawnienia wynikaj¹ce z ró¿nych
umów miêdzy organami szko³y czy placówki. Te warto zapisywaæ, trzeba jednak umieszczaæ je
w oddzielnych punktach, uwzglêdniaj¹c hierarchiê wa¿noœci. Niew¹tpliwie nie warto zapisywaæ
wszystkiego, gdy¿ wówczas takie przepisy przestaj¹ byæ czytelne i przejrzyste.
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Swoboda wypowiedzi
Artyku³ 72 ust. 3 Konstytucji RP: W toku ustalania praw dziecka organy w³adzy publicznej oraz
osoby odpowiedzialne za dziecko s¹ obowi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿liwoœci uwzglêdnienia
zdania dziecka.
Zgodnie z artyku³em 10 Konwencji Europejskiej oraz artyku³em 10 Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: ka¿dy ma prawo do wolnoœci wyra¿ania opinii(...).
Prawo to obejmuje wolnoœæ posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji
i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice pañstwowe.
Wolnoœæ posiadania i wyra¿ania pogl¹dów nie jest atrybutem doros³oœci. W dokumentach
wyraŸnie u¿ywa siê okreœlenia k a ¿ d y, aczkolwiek prawo do kszta³towania œwiatopogl¹du dzieci
maj¹ przede wszystkim rodzice.
Artyku³ 13 Konwencji o prawach dziecka obok prawa do informacji zawiera równie¿ prawo do
swobodnej wypowiedzi w formie ustnej, pisemnej b¹dŸ za pomoc¹ druku, w formie artystycznej lub
z wykorzystaniem ka¿dego innego œrodka przekazu wed³ug wyboru dziecka, a art.12 mówi o prawie
do swobodnego wyra¿ania w³asnych pogl¹dów we wszystkich sprawach dotycz¹cych dziecko. Pañstwo jest obowi¹zane przyj¹æ je z nale¿yt¹ uwag¹, stosownie do wieku oraz dojrza³oœci dziecka.
Prawo to dotyczy w szczególnoœci mo¿liwoœci wypowiadania siê w ka¿dym postêpowaniu s¹dowym i administracyjnym dotycz¹cym dziecka.
W prawie wewnêtrznym osoba, która ukoñczy³a 13 lat posiada tzw. ograniczon¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych (art. 15 Kodeksu cywilnego). Oznacza to mo¿liwoœæ uczestniczenia
w postêpowaniu s¹dowym dotycz¹cym jego osoby (art. 65§2 kpc i art. 573§1,2). Z wyj¹tkiem
spraw dotycz¹cych ograniczenia, pozbawienia w³adzy rodzicielskiej i spraw o odebranie dziecka
(Uchwa³y S¹du Najwy¿szego IIICZP 101/73, IIICZP14/79). Zazwyczaj jednak s¹d przewiduje
wys³uchanie dziecka poza sal¹ s¹dow¹, np. przez bieg³ych w rodzinnych oœrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (art. 576§2 kpc).
Obligatoryjnie dzieci pytane s¹ o zgodê dotycz¹c¹ zmiany nazwiska czy przysposobienia,
je¿eli ukoñczy³y 13 lat lub mo¿na uznaæ, ¿e maj¹ rozeznanie sytuacji (art. 118 i 122 Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego).
Trzeba przyznaæ, ¿e w ostatnich latach wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do opinii dziecka i jest to
niew¹tpliwie skutkiem obowi¹zywania w Polsce Konwencji o prawach dziecka, w szczególnoœci
art. 12.
S¹d Najwy¿szy wyda³ ju¿ kilka uchwa³ w sprawie wys³uchiwania dziecka. Nadal utrzymuje, i¿
w sprawach o ograniczenie czy pozbawienie w³adzy rodzicielskiej dziecko nie jest uczestnikiem
postêpowania, ale s¹d ma obowi¹zek zapewniæ dziecku mo¿liwoœæ wys³uchania. S¹d zwróci³
uwagê, ¿e wys³uchanie dziecka nie jest jedynie zaleceniem, ale obowi¹zkiem procesowym s¹du
w ka¿dej sprawie dotycz¹cej dziecka, którego rozwój psychofizyczny na to pozwala.
Pokazuj¹ to równie¿ ró¿ne przepisy, uwzglêdniaj¹ce opiniê dzieci, jak np.:
Art. 306 Kodeksu postêpowania cywilnego — je¿eli osoba ukoñczy³a 13 lat, niezbêdna jest
jej zgoda na pobranie krwi w postêpowaniu dowodowym;
Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 228 ze zm.) — art.
35§2 nak³ada obowi¹zek wys³uchania nieletniego; art. 30§1 — nieletni jest stron¹ postêpowania;
Art. 158 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego — w przypadku ustanowienia opieki — opiekun powinien wys³uchaæ ma³oletniego w wa¿niejszych sprawach i uwzglêdniæ, w miarê mo¿noœci
jego ¿yczenia (nie ma takiego zapisu w przypadku sprawowania w³adzy rodzicielskiej).
Art. 10§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego — 16-latka mo¿e wyst¹piæ do s¹du o zezwolenie na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego — jest stron¹ postêpowania;
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) — je¿eli
osoba ukoñczy³a 16 lat, konieczna jest jej zgoda na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym;
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Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów z 1995 r. (Dz.U. Nr 138,
poz. 682), je¿eli osoba ukoñczy³a 13 lat, musi byæ pytana o zgodê na przeszczep szpiku, 16-latek
mo¿e zastrzec brak zgody na pobieranie narz¹dów, tkanek, komórek w razie ewentualnej œmierci;
Ustawa o zawodzie lekarza z 1997 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 152) wymaga zgody16-latka na
badania i œwiadczenia medyczne (art. 32 ust. 5), zabieg operacyjny i leczenie stwarzaj¹ce ryzyko
(art.34);
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach przerywania ci¹¿y —
art. 4a§4 stanowi, i¿ ma³oletnia poni¿ej 13 roku ¿ycia ma prawo wyra¿enia opinii, powy¿ej 13
roku ¿ycia — musi wyraziæ pisemn¹ zgodê na ewentualny zabieg.
Monitoringi Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka w szko³ach i domach dziecka oraz wizytacje rzecznika praw obywatelskich w placówkach opieki ca³odobowej pokazuj¹, ¿e dzieci
bardzo ceni¹ wychowawców, którzy pozwalaj¹ im swobodnie wyra¿aæ opinie. Niestety, swoboda
wypowiedzi nie jest prawem powszechnie obowi¹zuj¹cym i zale¿y od konkretnej relacji dziecko
– wychowawca: Mo¿emy mieæ w³asne zdanie, wys³uchuj¹, ale i tak nic nie zmienia siê; Gdy wiêkszoœæ ma takie samo zdanie jak wychowawca, nic nie mówiê; Mogê rozmawiaæ z pedagogiem, ale
nie rozmawiam o moich pogl¹dach, tylko o sytuacji w jakiej jestem. O tym, co myœlê, rozmawiam
raczej z kole¿ank¹; Jestem tu ju¿ wystarczaj¹co d³ugo, ¿eby wiedzieæ, ¿e nie op³aca siê mówiæ, co
siê myœli. Kiedyœ by³a jedna wychowawczyni, z ni¹ mog³em rozmawiaæ o wszystkim. Ona jedna
naprawdê chcia³a z nami rozmawiaæ. Wiêkszoœæ, to po prostu przychodzi do pracy, ale nie s¹ nami
zainteresowani. Odsiedz¹ swój dy¿ur, ale wol¹ nie wiedzieæ, co my myœlimy; Nawet jak nas s³uchaj¹,
to i tak nie ma znaczenia, nic to nie daje; Mo¿na siê wypowiadaæ, tylko po co [monitoring domów
dziecka]. Wychowankowie placówek czêsto uto¿samiaj¹ swobodê wypowiedzi z sytuacj¹ sprzeciwu wobec poleceñ wychowawcy i najczêœciej mówi¹: Wolê nie dyskutowaæ i tak bêdê musia³ to
zrobiæ; Nie sprzeciwiam siê; Raczej muszê robiæ bez dyskusji; Czasem dyskutujê, ale prawie zawsze
robiê, co oni chc¹. [informacja z wizyty w pogotowiu opiekuñczym].
W szkole, podobnie jak w placówkach opiekuñczych, swoboda wyra¿ania pogl¹dów zale¿y
od konkretnego nauczyciela, a nie od przestrzegania normy, zatem swoboda wypowiedzi jest
bardziej deklaracj¹ ni¿ egzekwowalnym prawem. W statutach szkó³ czêsto pojawia siê zapis
(powielaj¹cy przepisy z ustawy o systemie oœwiaty), ¿e samorz¹d uczniowski, rada rodziców
mog¹ przedstawiæ dyrektorowi wnioski i opinie dotycz¹ce funkcjonowania szko³y. Rzadko natomiast pojawiaj¹ siê zapisy mówi¹ce, do czego zobowi¹zany jest dyrektor po otrzymaniu tych
wniosków czy opinii.

Prawo do ochrony przed poni¿aj¹cym traktowaniem i karaniem
Artyku³ 40 Konstytucji RP: Nikt nie mo¿e byæ poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu
lub poni¿aj¹cemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje siê stosowania kar cielesnych.
Trzeba tu wyjaœniæ, i¿ nie chodzi o karcenie klapsem dziecka przez rodziców, ale o stosunek
pañstwo – jednostka. Karcenie nie maj¹ce znamion czynu zabronionego kodeksem karnym (bicie, znêcanie, maltretowanie) jest w Polsce rozumiane jako dopuszczalne w ramach wykonywania
w³adzy rodzicielskiej.
Zarówno Miêdzynarodowy Pakt (art. 7), jak i Konwencja Europejska (art. 3) jednobrzmi¹co
ustalaj¹:
Nikt nie mo¿e byæ poddany torturom ani nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo
karaniu.
Artyku³ 19 Konwencji o prawach dziecka:
1. Pañstwa–Strony bêd¹ podejmowa³y wszelkie w³aœciwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, spo³ecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy
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fizycznej b¹dŸ psychicznej, krzywdy lub zaniedbania b¹dŸ z³ego traktowania lub wyzysku, w tym
wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodzica(ów), opiekuna(ów)
prawnego(ych) lub innej osoby sprawuj¹cej opiekê nad dzieckiem.
2. Tego rodzaju œrodki ochronne powinny obejmowaæ, tam gdzie jest to w³aœciwe, skuteczne przedsiêwziêcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom
sprawuj¹cym opiekê nad dzieckiem, jak równie¿ innych form dzia³añ prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia œledztwa, postêpowania, notowania wymienionych
wy¿ej przypadków niew³aœciwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to w³aœciwe — ingerencjê
s¹du.
O zagadnieniu tym traktuj¹ tak¿e artyku³y 37 i 39 Konwencji o prawach dziecka oraz art.
28 ust. 2, w którym mówi siê, i¿ Pañstwa–Strony winny podejmowaæ wszelkie w³aœciwe œrodki
dla zapewnienia, aby dyscyplina szkolna by³a stosowana w sposób zgodny z ludzk¹ godnoœci¹
dziecka i postanowieniami niniejszej Konwencji.
Art. 72§1 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od
organów w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.
W ustawie o systemie oœwiaty w art. 4 stwierdza siê, ¿e nauczyciel ma obowi¹zek szanowaæ
godnoœæ ucznia i traktowaæ go podmiotowo. Niestety, nie ma zapisów mówi¹cych, co mo¿e
zrobiæ uczeñ, gdyby zdarzy³o siê, ¿e nauczyciel poni¿a go lub obra¿a.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy zajmuje siê tymi zagadnieniami w artyku³ach 109–111 (ograniczenie, pozbawienie w³adzy rodzicielskiej w przypadku nadu¿ywania lub zaniedbywania w³adzy rodzicielskiej). W listopadzie 2000 r. Sejm znowelizowa³ Kodeks rodzinny i opiekuñczy,
wprowadzaj¹c zapisy dotycz¹ce udzielenia pomocy rodzinie w sytuacji, gdy istnieje zagro¿enie
(potrzeba) umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej czy placówce opiekuñczo-wychowawczej
(zmiany w art. 109 kro).
Kodeks karny tymi problemami zajmuje siê w art. 198–202 — ochrona przed nadu¿yciami
seksualnymi wobec osoby poni¿ej 15 roku ¿ycia, art. 204§3 — ochrona przed wykorzystywaniem
do prostytucji; art. 253§1 — ochrona przed handlem ludŸmi; §2 — ochrona przed nielegaln¹
adopcj¹; art. 207 — ochrona przed znêcaniem siê ze strony rodziców/opiekunów; art. 208 —
zakaz rozpijania ma³oletniego; art. 209 — karanie za uchylanie siê od alimentacji; art. 210 —
karanie za porzucenie ma³oletniego; art. 211 — ochrona przed uprowadzeniem ma³oletniego.
Zjawisko przemocy/krzywdzenia dzieci jest coraz lepiej badane i opisywane, a co za tym
idzie, coraz lepiej rozpoznawane przez profesjonalistów. Najs³abiej rozwiniêty jest system pomocy zarówno dziecku, jak i rodzinie, w tym sprawcy przemocy/krzywdzenia. W nowym Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie rodzin zastêpczych (Dz.U.
Nr 83, poz. 939) przewidziano tworzenie rodzin zastêpczych, pe³ni¹cych funkcje pogotowia
rodzinnego. Dzieci, które dozna³y przemocy w rodzinie mia³yby szansê unikniêcia pobytu
w placówce. Na razie jednak niewiele takich rodzin powsta³o i — jak siê okazuje — problem
reformy systemu opieki wymaga nie tylko zmian organizacyjnych, ale te¿ zmian w œwiadomoœci
oraz propagowania idei opieki zastêpczej. Nadal kandydatami na rodziny zastêpcze s¹ najczêœciej
rodziny spokrewnione i ewentualni przyszli kandydaci na rodziny adopcyjne. Brakuje równie¿
chêtnych do prowadzenia profesjonalnych rodzin zastêpczych, co byæ mo¿e wymaga od pañstwa
wprowadzenia jeszcze korzystniejszych przepisów dla tego typu dzia³alnoœci.
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e przestêpstwa przeciwko dzieciom s¹ odpowiednio skodyfikowane. Brakuje jednak dobrych procedur ochrony dzieci — ofiar w postêpowaniu przygotowawczym i przed s¹dem. Zdarza siê, ¿e dzieci s¹ wielokrotnie przes³uchiwane, na ogó³ w warunkach
nie zabezpieczaj¹cych wystarczaj¹co ich poczucia bezpieczeñstwa. Tzw. lustro weneckie i mo¿-
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liwoœæ zebrania zeznañ dziecka poza sal¹ s¹dow¹ s¹ stosowane niezwykle rzadko, a powinny byæ
sta³¹ praktyk¹.
Jak wspomniano na wstêpie, konstytucyjny zapis o zakazie stosowania kar fizycznych nie
odnosi siê do relacji rodzice — dziecko, aczkolwiek nie znaczy to, ¿e pañstwo dopuszcza bicie
i krzywdzenie dzieci, o czym œwiadcz¹ przytoczone wy¿ej artyku³y, zarówno kodeksu karnego,
jak i rodzinnego. Dopuszcza tzw. karcenie, którego granice s¹ trudne do precyzyjnego okreœlenia.
W piêciu krajach europejskich istnieje prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Najwczeœniej zapis taki wprowadzono w Szwecji (1979), nastêpnie w Finlandii (1984), Danii
(1986), Norwegii (1987) oraz Austrii (1989).
W szwedzkim kodeksie rodzinnym zapis brzmi nastêpuj¹co: Dzieci maj¹ prawo do opieki,
bezpieczeñstwa, w³aœciwego wychowania. Dzieci powinny byæ traktowane z respektem dla ich osobowoœci i indywidualnoœci. Nie mog¹ te¿ byæ poddawane fizycznemu karaniu ani te¿ jakiemukolwiek
okrutnemu traktowaniu (nieoficjalne t³umaczenie z angielskiego). Trudno powiedzieæ, jak zapis
ten funkcjonuje w praktyce. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w szwedzkim systemie opieki nad
dzieckiem wiêkszoœæ spraw rozstrzygana jest na poziomie interwencji socjalnej i psychologicznej. S¹d rozstrzyga jedynie wyj¹tkowe i sporne sprawy.
Szwedzi uwa¿aj¹, ¿e taki zapis w prawie pomóg³ w edukowaniu spo³eczeñstwa. W 1965 roku
53 proc. badanych doros³ych uwa¿a³o, ¿e kary fizyczne s¹ konieczne, aby móc prawid³owo
wychowaæ dziecko. W 1994 roku 89 proc. badanych by³o przeciwko jakimkolwiek karom fizycznym. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e w Szwecji prowadzono szerok¹ kampaniê edukacyjn¹, nie
tylko w mediach; to w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ zapis prawa mog³o wp³yn¹æ na zmianê
postaw i œwiadomoœæ, ¿e bicie dzieci jest zachowaniem spo³ecznie nieakceptowanym. Wydaje
siê, ¿e prawo powinno byæ przede wszystkim skuteczne i egzekwowalne. Œciganie rodziców,
stosuj¹cych kary fizyczne, nie maj¹ce oczywiœcie charakteru znêcania siê (znêcanie jest przestêpstwem w œwietle kodeksu karnego) by³oby trudne, a ewentualne sankcje musia³yby równie¿
dotyczyæ dzieci. Taka ingerencja w ¿ycie rodzinne mog³aby w efekcie wyrz¹dziæ wiêcej szkód
ni¿ wymierzone klapsy.
Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e w wymienionych krajach nie istnieje problem przemocy
wobec dzieci. Skala zjawiska jest zapewne podobna jak w naszym kraju. Byæ mo¿e kryteria
przemocy s¹ odmienne i przeciêtne dziecko w tych krajach jest rzadziej karane fizycznie ni¿ na
przyk³ad polskie dziecko. Jestem jednak przekonana, ¿e dobre kampanie spo³eczne i szeroko
pojêta edukacja skuteczniej zmieniaj¹ zachowania, ni¿ trudne do wyegzekwowania prawo.
Niew¹tpliwie potrzebne s¹ instytucje, organizacje prowadz¹ce kampanie na rzecz wychowywania bez przemocy, promuj¹ce przestrzeganie praw dzieci. W Polsce takie zadanie móg³by
pe³niæ powo³any niedawno Rzecznik Praw Dziecka.
Instytucjê rzecznika praw dzieci powo³ano tak¿e m.in. w: Australii, Austrii, Finlandii, Gwatemali, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA. Najczêœciej nie s¹ to niezale¿ne
urzêdy. Podlegaj¹ albo odpowiedniemu ministerstwu, albo ombudsmenowi generalnemu, czyli
odpowiednikowi naszego Rzecznika Praw Obywatelskich. W Polsce RPD powo³ano na podstawie art. 72 ust. 4 Konstytucji RP, a jego kompetencje okreœla Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 4, poz. 31).
Monitoringi i wizytacje Rzecznika Praw Obywatelskich w ró¿nych placówkach pokaza³y,
¿e wprawdzie ich statuty zawiera³y zazwyczaj zapisy o zakazie stosowania kar fizycznych lub
przemocy psychicznej, ale doœwiadczenia uczniów czy wychowanków wskazywa³y, i¿ nadal
zdarzaj¹ siê wychowawcy, stosuj¹cy ró¿ne formy przemocy; aczkolwiek trzeba przyznaæ, ¿e
drastyczne zdarzenia maj¹ miejsce bardzo rzadko. Przypadki przemocy fizycznej i ró¿ne kary
pozaregulaminowe opisywano czêœciej w zak³adach poprawczych czy m³odzie¿owych oœrodkach
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wychowawczych, natomiast ró¿ne formy poni¿aj¹cego traktowania i karania — w szko³ach
i placówkach opiekuñczych.
We wszystkich placówkach obowi¹zuj¹ katalogi kar i nagród, mniej lub bardziej szczegó³owe. Nagrody mo¿na na ogó³ otrzymaæ za: wzorow¹ postawê, zaanga¿owanie w pracy na rzecz
placówki; za piln¹ naukê, wzorowe wykonywanie obowi¹zków, dba³oœæ o czystoœæ, umiejêtnoœæ ¿ycia
w zespole, troskê o dobre imiê grupy, prace spo³eczno-u¿yteczne, udzia³ w konkursach itp. Istniej¹ te¿
czêsto szczegó³owe, punktowe regulaminy oceniania, punkty dodatnie i ujemne w zale¿noœci od
ustalonych kryteriów, np. udzia³ w konkursach — od +1 do +2; niechêæ do uczestnictwa –2 pkt,
wyra¿anie chêci — 0 pkt; troska o dobre imiê grupy — + 3 pkt, dobre zachowanie w miejscach
publicznych + 2 pkt. Wychowankowie zazwyczaj znakomicie orientuj¹ siê w tej specyficznej
ekonomii punktowej, traktuj¹ j¹ jako oczywistoœæ. Natomiast wychowawcy nie widz¹ sprzecznoœci miêdzy wywieszaniem punktacji na tablicy og³oszeñ i twierdzeniem, ¿e w ich grupie ¿yje siê
jak w rodzinie. Nagrodami s¹ na ogó³: pochwa³y, pochwa³y wobec grupy i ca³ej spo³ecznoœci na
spotkaniach/apelach, zwiêkszone kieszonkowe, nagrody rzeczowe, list pochwalny do rodziców.
W jednym domu mo¿na np. dostaæ w nagrodê wiêksz¹ kwotê na ubranie, kosztem wychowanków,
którzy ubrania nie szanuj¹.
Systemy punktowego oceniania zachowania popularne s¹ równie¿ w szko³ach, a nawet w oddzia³ach szpitalnych (znalaz³am taki regulamin równie¿ w szpitalu neuropsychiatrii dzieciêcej (!), gdzie od liczby zdobytych punktów uzale¿niano otrzymanie przez dziecko „przepustki
do domu”). Na przyk³ad w pewnym gimnazjum punkty minusowe mo¿na by³o otrzymaæ za samolubne, egoistyczne zachowanie −20, zaœmiecanie −1, kradzie¿ od −10 do −50 itd. To pomys³y,
które niew¹tpliwie nie s¹ godne naœladowania.
Kary w placówkach otrzymuje siê na ogó³ za: nieprzestrzeganie obowi¹zków, w tym niewykonywanie dy¿urów (sprz¹tanie), ucieczki, wagary, wulgarne, agresywne zachowanie, niszczenie
mienia itp. Kary zapisane w regulaminach to zazwyczaj: upomnienie/nagana, nagana wobec grupy
i ca³ej spo³ecznoœci, zawieszenie kieszonkowego, zakaz wyjazdu do domu, w ostatecznoœci przeniesienie do innej placówki, ograniczenie uczestniczenia w imprezach itp. Czasami spotyka siê
zapisy o zawieszeniu praw — chodzi w nich chyba raczej o zawieszenie przywilejów, gdy¿ prawa
cz³owieka zawieszeniu nie podlegaj¹, a jedynie ograniczeniom, o których pisa³am na wstêpie.
Dyrektorzy placówek pytani o zasady karania i sposób traktowania wychowanków mówili:
Kary statutowe s¹ sztuczne, staramy siê ich nie u¿ywaæ. Ka¿da kara jest objawem bezradnoœci wychowawcy i w zasadzie jego pora¿k¹; Ka¿da grupa ma swój regulamin, wszystko jest dyskutowane
w grupie. Tylko w jednym przypadku rada pedagogiczna uchwali³a karê — za pijañstwo i wulgarnoœæ. Generalnie kar nie stosuje siê, pozbawienie przyjemnoœci jest zazwyczaj wystarczaj¹c¹ kar¹.
W tym domu dzieci wymienia³y ca³y szereg kar regulaminowych i nieregulaminowych, a ich
repertuar zale¿a³ od konkretnego wychowawcy. Najczêœciej by³y to dodatkowe dy¿ury, odebranie kieszonkowego, zakaz wyjazdu do domu. Wœród kar nieregulaminowych dzieci na ogó³
wymienia³y: Czasem niektórzy wychowawcy krzycz¹ i wyzywaj¹; Najbardziej nie lubiê, jak mi pani
Z. mówi, ¿e skoñczê jak moja matka; Pani sekretarka wyzywa nas od g³upich krów, a czasem jeszcze
gorzej.
W kilku domach dzieci musz¹ pisaæ oœwiadczenia/samokrytyki, ¿e Ÿle siê zachowywa³y.
W jednym domu takie oœwiadczenia by³y publicznie wywieszane na œcianach w korytarzu: Ja,
Zosia z grupy II uderzy³am wczoraj piêœci¹ Ma³gosiê, zrobi³am to, bo jestem niedobra; Zawsze
coœ psujê i t³ukê. Wychowankowie byli do tego przyzwyczajeni i nie widzieli w tym nic z³ego.
W tym domu dyrektor twierdzi³, ¿e za poni¿aj¹ce traktowanie dzieci wychowawcy s¹ karani.
Jednoczeœnie uwa¿ano, ¿e przypominanie dzieciom „sk¹d pochodz¹”, dobrze na nie wp³ywa, bo
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nie powinny o tym zapominaæ. Dlatego dyrektor „niegrzecznym dzieciom” przyk³adowo mówi³
w obecnoœci grupy: Pamiêtaj, ¿e twoi rodzice s¹ alkoholikami, a ty jesteœ obarczony dziedzicznie.
W niektórych statutach/regulaminach zapisano, ¿e wychowanek ma prawo odwo³aæ siê od
kary, z³o¿yæ wniosek. Na ogó³ nie jest podany tryb odwo³ania czy skargi. Dzieci pytane o mo¿liwoœæ odwo³ania siê nie potrafi³y podaæ konkretnego przyk³adu korzystania z takich zapisów.
Zazwyczaj takie sytuacje koñczy³y siê najwy¿ej rozmow¹ z wychowawc¹ albo dyrektorem.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie statutów szkolnych (§ 18), statut musi zawieraæ katalog kar i nagród oraz procedury odwo³ania siê od kary. W nowych statutach zapisane s¹ ró¿ne
procedury wewn¹trzszkolne. Natomiast uczniowie powinni wiedzieæ, ¿e odwo³aæ mo¿na siê nie
tylko od kary, ale te¿ w przypadku naruszania praw w ogóle, i ¿e istniej¹ inne organy poza dyrektorem szko³y. W zale¿noœci od sprawy mog¹ to byæ: kurator oœwiaty, organ prowadz¹cy szko³ê,
MENiS, NSA (w przypadku skreœlenia z listy uczniów), a tak¿e Rzecznik Praw Obywatelskich
czy Rzecznik Praw Dziecka.

Prawo do wychowania w rodzinie i opieki zastêpczej w przypadku pozbawienia opieki
rodziców
Art. 48§2 Konstytucji RP: Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich mo¿e nast¹piæ
tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du.
Art. 5 Konwencji o prawach dziecka: Pañstwa–Strony bêd¹ szanowa³y odpowiedzialnoœæ, prawo
i obowi¹zek rodziców (....)
Art. 9 1. Pañstwa–Strony zapewni¹, aby dziecko nie zosta³o oddzielone od swoich rodziców
wbrew ich woli(...)
Art. 18 Konwencji o prawach dziecka: 1. Pañstwa–Strony podejm¹ wszelkie mo¿liwe starania
dla pe³nego uznania zasady, ¿e oboje rodzice ponosz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za wychowanie
i rozwój dziecka.
2. W ka¿dym postêpowaniu (...) nale¿y umo¿liwiæ wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo w tym postêpowaniu oraz wyra¿enie przez nich swoich opinii.
3. Pañstwa–Strony bêd¹ szanowa³y prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców
do utrzymywania regularnych.....kontaktów z obojgiem rodziców.
Protokó³ siódmy do Europejskiej konwencji o prawach cz³owieka art. 5: Ma³¿onkom przys³uguj¹ równe prawa i obowi¹zki... tak pomiêdzy nimi jak w stosunkach z ich dzieæmi.
Art. 72 ust. 2 Konstytucji RP: Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki
i pomocy w³adz publicznych.
Art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka: Pañstwa–Strony bêd¹ szanowa³y prawo dziecka
odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych
i bezpoœrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyj¹tkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne
z najlepiej pojêtym interesem dziecka.
Art. 20: 1. Dziecko pozbawione czasowo lub na sta³e swego œrodowiska rodzinnego lub gdy ze
wzglêdu na swoje dobro nie mo¿e pozostawaæ w tym œrodowisku bêdzie mia³o prawo do specjalnej
ochrony i pomocy ze strony pañstwa.
2. Pañstwa–Strony zgodnie ze swym prawem wewnêtrznym zapewni¹ takiemu dziecku opiekê zastêpcz¹.
Art. 25: Pañstwa–Strony uznaj¹ prawo dziecka umieszczonego przez kompetentne w³adze w zak³adzie w celach opieki, ochrony b¹dŸ leczenia (...) do okresowego przegl¹du leczenia dziecka
i wszelkich innych okolicznoœci odnosz¹cych siê do jego umieszczenia w zak³adzie.
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Konwencja dotycz¹ca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicê (obowi¹zuje
w Polsce od 1992 r.)
Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem oraz
o przywracaniu pieczy nad dzieckiem (obowi¹zuje w Polsce od 1995 r.)
Art. 93§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego: W³adza rodzicielska przys³uguje obojgu rodzicom.
Art. 97§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego: (...) ka¿de z nich jest obowi¹zane i uprawnione
do jej wykonywania.
2. (...) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygaj¹ wspólnie; w braku porozumienia miêdzy
nimi rozstrzyga s¹d opiekuñczy.
Je¿eli rodzice zaniedbuj¹ obowi¹zki albo nadu¿ywaj¹ w³adzy rodzicielskiej, s¹d mo¿e: ograniczyæ w³adzê (art. 109§1, 2 kro), zawiesiæ j¹, gdy jest przemijaj¹c¹ przeszkod¹ w sprawowaniu
w³adzy (art. 110§1 kro) lub pozbawiæ rodziców w³adzy (art. 111§2 kro), mo¿e te¿ zakazaæ osobistej stycznoœci z dzieckiem rodzicom pozbawionym w³adzy rodzicielskiej, je¿eli wymaga tego
dobro dziecka (art. 113§1 kro), a tak¿e gdy dziecko jest umieszczone w rodzinie zastêpczej lub
placówce opiekuñczo-wychowawczej (art. 113§2 kro).
Art. 100 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego — (...) ka¿de z rodziców mo¿e zwróciæ siê do
s¹du opiekuñczego o odebranie dziecka zatrzymanego przez osobê nieuprawnion¹.
Art. 1050–1052 Kodeksu postêpowania cywilnego — przepisy umo¿liwiaj¹ce egzekucjê kontaktów z dzieckiem. Postanowienie S¹du Najwy¿szego z dn. 30 sierpnia 1997 r. (III CRN
204/77) stanowi: Uniemo¿liwienie utrzymywania w³aœciwego kontaktu osobistego pomiêdzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes ma³oletniego i mo¿e stanowiæ przyczynê uzasadniaj¹c¹ zmianê prawomocnego postanowienia reguluj¹cego wykonywanie w³adzy rodzicielskiej
(art. 577 k.p.c).
Najwa¿niejsze problemy dotycz¹ce prawa dziecka do wychowania w rodzinie i ewentualnej
opieki pañstwa, gdy rodzice jej nie sprawuj¹, to:
1. Trudnoœci w egzekwowaniu prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców w sytuacji
konfliktu/rozwodu. W Polsce rzadko stosowana jest zasada tzw. opieki przemiennej. Dziecko
mieszka na zmianê, np. co dwa tygodnie, raz z jednym, raz z drugim z rodziców. Taka forma
wymaga nie tylko dobrej wspó³pracy miêdzy rodzicami, ale te¿ upowszechnienia wœród
sêdziów rodzinnych jako jeden z mo¿liwych wariantów orzeczenia o sprawowaniu opieki
nad dzieckiem po rozwodzie rodziców.
2. Rozdzielenie dziecka z jednym z rodziców w przypadku uprowadzenia za granicê. Takich
spraw jest ostatnio coraz wiêcej. Rozpatrywane s¹ wed³ug procedur Konwencji Haskiej
w sprawie cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicê. Niestety, trudno w tych
przypadkach o dobre rozstrzygniêcia, na ogó³ dziecko traci kontakt z jednym z rodziców.
3. Pomoc udzielana rodzinom patologicznym czy tzw. niewydolnym wychowawczo, która ma
na celu unikniêcie koniecznoœci umieszczenia dziecka w placówce opiekuñczo-wychowawczej oraz w trakcie pobytu dziecka w takiej placówce jest nadal, miejmy nadziejê ¿e jedynie
przejœciowo, fikcj¹. Rozpoczêto wprawdzie reformê systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców, ale nowe przepisy obowi¹zuj¹ od niedawna. Ustawa z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami);
wprowadza spójne ramy prawne funkcjonowania systemu opieki nad rodzin¹ i dzieckiem.
W nowym rozdziale ustawy o pomocy spo³ecznej (1a — Opieka nad rodzin¹ i dzieckiem)
okreœlono zakres pomocy dla rodzin, maj¹cych trudnoœci w wype³nianiu swoich zadañ oraz
zakres pomocy dziecku pozbawionemu czêœciowo lub ca³kowicie opieki rodzicielskiej i niedostosowanemu spo³ecznie.
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Przepisy rozdzia³u 1a wyznaczaj¹ zasady wspierania rodzin oraz zasady organizacji i finansowania rodzin zastêpczych, oœrodków adopcyjno-opiekuñczych, placówek opiekuñczo-wychowawczych, nadzoru nad dzia³alnoœci¹ instytucji opieki. Zadania w zakresie organizacji, prowadzenia, finansowania i nadzoru nad tymi instytucjami rozdzielono pomiêdzy gminy, powiaty
i województwa.
Przepisy te wprowadzaj¹ ponadto nowy typ instytucji opiekuñczej, dotychczas nie wystêpuj¹cy w systemie opieki nad dzieckiem, a mianowicie rodziny zastêpcze, pe³ni¹ce funkcje
pogotowia rodzinnego, oraz nak³adaj¹ nowe zadania na oœrodki opiekuñczo-adopcyjne.
Przepisy te, jak równie¿ wiele kwestii szczegó³owych i nowych pojêæ dotychczas nie funkcjonuj¹cych w systemie opieki nad dzieckiem (np. standard œwiadczonej opieki i wychowania,
standard us³ug œwiadczonych w rodzinnej opiece i w placówkach opiekuñczo-wychowawczych,
jakoœæ dzia³añ oœrodków adopcyjno-opiekuñczych), które wprowadzono do ustawy o pomocy
spo³ecznej sprecyzowano w szczegó³owych rozporz¹dzeniach:
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. w sprawie
placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900);
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuñczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakoœci¹ dzia³añ oœrodków adopcyjno-opiekuñczych (Dz. U. Nr 74, poz. 862);
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 wrzeœnia 2000 r. w sprawie
udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integracjê ze œrodowiskiem
osobom opuszczaj¹cym rodziny zastêpcze, niektóre typy placówek opiekuñczo-wychowawczych i domów pomocy spo³ecznej, zak³ady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne
oœrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. Nr 81, poz. 909);
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 wrzeœnia 2000 r. w sprawie rodzin zastêpczych
(Dz. U. Nr 83, poz. 939).
Aczkolwiek ramy prawne wydaj¹ siê przystawaæ do standardów europejskich, to jeszcze
musz¹ znaleŸæ siê œrodki na rzeczywist¹ pracê z rodzin¹, na zatrudnienie i szkolenie profesjonalistów. Ponadto musi zmieniæ siê nastawienie wobec dzieci i rodzin. Wœród niektórych
pedagogów panuje przekonanie, ¿e dzieci powinny trafiaæ do placówek jak najwczeœniej, a od
rodziców trzeba je odizolowaæ, „bo tylko z³ego ucz¹”. To przekonanie sprawia, ¿e ograniczane
s¹ kontakty dzieci z rodzicami, a wyjazd na sobotê i niedzielê w placówce opiekuñczej nazywany
jest „przepustk¹”, której mo¿na byæ pozbawionym za karê.
Dzieci w wizytowanych placówkach mówi³y czasem: Pani G. to czêsto straszy nas przez ca³y
tydzieñ, ¿e nie pojedziemy do domu. Wystarczy, ¿e czegoœ nie sprz¹tnê albo Ÿle siê odezwê, to zaraz
mam karê — zakaz wyjazdu; Moja starsza siostra jeŸdzi do domu, a mnie nie pozwalaj¹ i nie wiem
dlaczego; W mojej grupie nie ma problemu z wyjazdem do domu, kto chce i mo¿e zawsze jedzie, ale
w grupie pani Z. to czasem musz¹ siedzieæ w sobotê i uczyæ siê.
Zapomina siê, ¿e tylko s¹d mo¿e z wa¿nych przyczyn ograniczyæ osobiste kontakty z dzieæmi
(art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego).
W Trybunale Europejskim w Strasburgu w ostatnich latach rozpatrywano co najmniej kilka
spraw przeciwko Szwecji i Wielkiej Brytanii w zwi¹zku z nadmiern¹ ingerencj¹ pañstwa w ¿ycie rodzinne. Na ogó³ rodzice skar¿yli pañstwo, ¿e zbyt pochopnie umieszczano ich dzieci
w rodzinach zastêpczych lub ograniczano im kontakty z dzieæmi, ³ami¹c tym samym prawo do
poszanowania ¿ycia rodzinnego (art. 8 Europejskiej konwencji praw cz³owieka). W niektórych
przypadkach Trybuna³ uzna³ racjê skar¿¹cych. Przyk³adowo w sprawie Olsson przeciwko Szwe-
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cji (orzeczenie z 1992 r., A. 250), Trybuna³ uzna³ naruszenie artyku³ów 6 i 8 (brak kontroli
s¹dowej ograniczenia kontaktów z dzieæmi) i orzek³ rekompensatê dla rodziców w wysokoœci
50 tys. koron oraz zwrot poniesionych kosztów. W sprawie Mc Michael przeciwko Wielkiej Brytanii (orzeczenie z 1995 r., A. 308), Trybuna³ tak¿e uzna³ naruszenie artyku³ów 6 i 8. Dziecko
zosta³o umieszczone w rodzinie zastêpczej, a nastêpnie przez ni¹ adoptowane. Matka cierpia³a na
chorobê psychiczn¹, a ojcu dziecka, który nie by³ mê¿em matki, odmawiano prawa sprawowania
opieki nad dzieckiem.
W³adze Wielkiej Brytanii musia³y skar¿¹cym zap³aciæ 8 tys. funtów jako zadoœæuczynienie
za krzywdy moralne. Rodzice jednak dziecka ju¿ nie odzyskali. W przysz³oœci tak¿e ono bêdzie
mog³o z³o¿yæ skargê za uniemo¿liwienie wychowania w rodzinie naturalnej.
To pouczaj¹ce sprawy i warto o nich pamiêtaæ, „reperuj¹c” nasz system opieki nad dzieckiem.
W zwi¹zku ze zmianami systemu opieki wprowadzono te¿ zmiany do kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego. W listopadzie 2000 r. Sejm wprowadzi³ zapisy dotycz¹ce udzielenia pomocy rodzinie w sytuacji, gdy istnieje zagro¿enie (potrzeba) umieszczenia dziecka w rodzinie zastêpczej
lub placówce opiekuñczo-wychowawczej (zmiany w art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuñczego). Wprowadzono te¿ odpowiednie zmiany w kodeksie postêpowania cywilnego. Artyku³
579 obliguje s¹d opiekuñczy do oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce, nie rzadziej
ni¿ raz na szeœæ miesiêcy. Mog³oby siê to przyczyniæ do wiêkszej rozwagi przy umieszczaniu
dzieci w placówkach oraz do dzia³añ na rzecz rodziny, zarówno przed umieszczeniem dziecka,
jak i w trakcie pobytu w placówce czy nawet w rodzinie zastêpczej. Zobligowanie s¹du do kontrolowania zasadnoœci pobytu dziecka poza rodzin¹ jest zgodne z postanowieniem Konwencji
o prawach dziecka (art. 25).

WYBRANE DOKUMENTY MIÊDZYNARODOWE DOTYCZ¥CE DZIECI
Niezale¿nie od ONZ-owskiej Konwencji o prawach dziecka obowi¹zuje szereg dokumentów
miêdzynarodowych dotycz¹cych dzieci w ró¿nych, szczególnych sytuacjach.

OCHRONA DZIECI I OPIEKA PAÑSTWA
1. Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ dotycz¹cych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem
2. Haska konwencja o ochronie dzieci i wspó³pracy w dziedzinie przysposobienia miêdzynarodowego
3. Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozama³¿eñskiego
4. Europejska konwencja w sprawie przysposobienia dzieci
5. Konwencja o dochodzeniu roszczeñ alimentacyjnych za granic¹, tzw. nowojorska
6. Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci

EDUKACJA DZIECI
1. Konwencja UNESCO o zakazie dyskryminacji w edukacji
2. Rekomendacja UNESCO dotycz¹ca nauczania o prawach cz³owieka i wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie wychowywania dla pokoju
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OCHRONA PRZED WYZYSKIEM I PRAC¥
1. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludŸmi i eksploatacji prostytucji
2. Konwencja w sprawie zakazu handlu kobietami i dzieæmi
3. Konwencja Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 138 dotycz¹ca minimalnego
dopuszczalnego wieku zatrudnienia
4. Konwencja MOP nr 29 w sprawie ograniczenia pracy przymusowej, obowi¹zkowej w jakiejkolwiek formie
5. Konwencja MOP nr 77 w sprawie badañ medycznych m³odocianych pracowników
6. Protokó³ fakultatywny o handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej pornografii do
Konwencji o prawach dziecka ONZ

OCHRONA ZDROWIA I PRAWO DO ROZWOJU
1.
2.
3.
4.

Europejska Karta Socjalna
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu
Deklaracja WHO i UNICEF z A³ma-Aty (1978 r.)
Œwiatowa deklaracja w sprawie zabezpieczenia opieki i rozwoju dzieci

OCHRONA PRZED KONFLIKTAMI ZBROJNYMI
1. Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych w czasie wojny
2. Konwencja Genewska w sprawie ochrony i pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych
3. Deklaracja ONZ w sprawie ochrony kobiet i dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i konfliktach zbrojnych
4. Protokó³ fakultatywny o anga¿owaniu dzieci w konflikty zbrojne do Konwencji o prawach
dziecka ONZ zakazuj¹cy wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych

OCHRONA NIEPE£NOSPRAWNYCH
1. Zasady ONZ wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych
2. Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie spójnej polityki wobec
osób niepe³nosprawnych
3. Œwiatowy program dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych
4. Deklaracja ONZ w sprawie praw osób niepe³nosprawnych

POSTÊPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH
1. Wskazania Narodów Zjednoczonych dotycz¹ce zapobiegania przestêpczoœci nieletnich (tzw.
Rijadskie) Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 45/112
2. Wzorcowe Regu³y Minimum Narodów Zjednoczonych dotycz¹ce wymiaru sprawiedliwoœci
wobec nieletnich (tzw. Regu³y Pekiñskie)
3. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 40/33 z 1990 r. — Regu³y Narodów Zjednoczonych
dotycz¹ce ochrony nieletnich pozbawionych wolnoœci (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego
45/113)
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ZALECENIA I REKOMENDACJE W SPRAWIE DZIECI I RODZINY
W Radzie Europy powsta³o wiele znacz¹cych dokumentów, zaleceñ, rekomendacji dla pañstw
cz³onkowskich w dziedzinie ochrony praw dziecka. Do najwa¿niejszych nale¿¹ :
— Rekomendacja Rady Europy nr R79/17 w sprawie ochrony dzieci przed okrutnym i poni¿aj¹cym traktowaniem.
— Zalecenie nr R (84) 4 Komitetu Ministrów Rady Europy dla pañstw–cz³onków w sprawie odpowiedzialnoœci rodzicielskiej. W zaleceniu tym formu³uje siê kilkanaœcie zasad, dotycz¹cych
sposobu sprawowania odpowiedzialnoœci rodzicielskiej, kontrolowania i ingerowania w sytuacji zagro¿enia interesu dziecka. Jednoczeœnie podnosi siê (zasada 3) koniecznoœæ konsultowania z dzieckiem (stosownie do jego dojrza³oœci) decyzji w kwestii podzia³u odpowiedzialnoœci rodzicielskiej. W rekomendacji tej konsekwentnie u¿ywa siê pojêcia odpowiedzialnoœæ,
a nie w³adza rodzicielska, zgodnie z postanowieniem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy z 1979 roku w sprawie Europejskiej Karty Praw Dziecka (Rekomendacja nr 874).
Warto zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie oficjalne t³umaczenia omawianego Zalecenia, u¿ywaj¹
sformu³owania — odpowiedzialnoœæ rodzicielska.
— Rekomendacja nr R 85/4 w sprawie przemocy w rodzinie. Wœród najwa¿niejszych zaleceñ wymieniæ nale¿y: potrzebê informowania spo³eczeñstwa o skali zjawiska przemocy rodzinnej,
wczesne wykrywanie i pomoc dla ofiar, powo³anie instytucji rz¹dowej (interdyscyplinarnego
zespo³u ekspertów) odpowiedzialnej za koordynowanie dzia³añ, za opracowanie strategii
i badañ problemu, wspieranie organizacji dzia³aj¹cych w zakresie przeciwdzia³ania przemocy,
prowadzenie profesjonalnych szkoleñ osób pracuj¹cych z dzieæmi, zmianê przepisów prawnych w celu ograniczenia lub zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
— Rekomendacja R 90/9 na temat œrodków spo³ecznych w zakresie przemocy w rodzinie.
— Rekomendacja nr R 91/9 w sprawie œrodków nadzwyczajnych dotycz¹cych rodziny zawiera
cztery zasady, wed³ug których winny byæ podejmowane szybkie i kompetentne dzia³ania,
maj¹ce na celu ochronê interesów rodziny lub któregoœ z jej cz³onków.
— Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R 85/4 1985 r. dotyczy wprowadzenia
do prawa wewnêtrznego pañstw cz³onkowskich ograniczeñ lub wrêcz zakazu stosowania kar
fizycznych.
— Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1121 (1990) w sprawie praw
dzieci jest obszernym dokumentem, w którym stwierdza siê m.in.: (...) poza prawem do
ochrony dzieci posiadaj¹ prawa, które mog¹ wykonywaæ samodzielnie, nawet wbrew woli doros³ych (...).
Ponadto zaleca siê pañstwom m.in. powo³anie rzecznika praw dzieci, który informowa³by
dzieci o ich prawach, udziela³ porad, interweniowa³ i ewentualnie dochodzi³ ich praw przed s¹dem. Uznano ponadto, i¿ nale¿a³oby zbadaæ mo¿liwoœæ opracowania odpowiedniego dokumentu
Rady Europy, uzupe³niaj¹cego Konwencjê o prawach dziecka ONZ — jak dzieci mog³yby wykonywaæ swe podstawowe prawa zapisane w aktach miêdzynarodowych, a tak¿e zbadaæ mo¿liwoœæ
opracowania protoko³u dodatkowego do Europejskiej konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci, dotycz¹cego praw dziecka.
Wynikiem tej rekomendacji jest Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, opracowana przez ekspertów prawa rodzinnego Rady Europy.
Zosta³a wy³o¿ona do podpisu w styczniu 1996 r. Wesz³a w ¿ycie po przyst¹pieniu do niej
trzech pañstw (Polska, Cypr, Grecja) w grudniu 2000 r. Celem niniejszej Konwencji jest promowanie wykonywania praw dzieci, przyznanie im uprawnieñ proceduralnych oraz u³atwienie ich
wykonywania, w interesie dobra dziecka, poprzez zapewnienie, aby dzieci osobiœcie albo za po-
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œrednictwem innych osób lub organów mog³y byæ informowane i upowa¿nione do uczestniczenia
w dotycz¹cych ich postêpowaniach przed organem s¹dowym (art. 1 ust. 2).
Ponadto w Konwencji proponuje siê m.in. nastêpuj¹ce zapisy: dzieci maj¹ce wystarczaj¹ce
rozeznanie w sprawie winny byæ informowane o tocz¹cym siê postêpowaniu ich dotycz¹cym,
winny móc wyraziæ swoj¹ opinie, mog¹ ¿¹daæ wyznaczenia niezale¿nego reprezentanta ich interesów, obecnoœci wybranych osób w czasie postêpowania przed s¹dem itp. Nowa Konwencja
jest pierwszym dokumentem przyznaj¹cym dzieciom prawa proceduralne.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e obecnoœæ dziecka w s¹dzie, w szczególnoœci w konflikcie rodzice
– dziecko jest ostatecznoœci¹, kiedy inne metody (mediacje, negocjacje) oka¿¹ siê nieskuteczne.
To nie pierwsza ju¿ rekomendacja w sprawie dzieci. I choæ z jednej strony rekomendacje, nie
maj¹c mechanizmów egzekwowania zaleceñ, s¹ zbiorem „pobo¿nych ¿yczeñ”, jednak odgrywaj¹
pewn¹ rolê w mobilizowaniu rz¹dów pañstw — cz³onków Rady Europy do poprawiania polityki
na rzecz dzieci.
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J

Katarzyna Koszewska

AK PRACOWAÆ Z DOROS£YMI?

Program Centralnego Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie adresowany do
przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, o którym wspomnia³am we wstêpie niniejszej publikacji, by³ wynikiem wczeœniej podjêtych dzia³añ na rzecz edukacji w dziedzinie praw cz³owieka.
Sonda¿owe badania ankietowe dotycz¹ce organizacji nadzoru pedagogicznego wokó³ problematyki praw dziecka oraz zebrane opinie w tej sprawie wskaza³y na koniecznoœæ przygotowania grupy specjalistów, którzy mogliby wspieraæ merytorycznie pracê innych wizytatorów we
wszystkich wojewódzkich kuratoriach oœwiaty w Polsce. Celem programu by³o wprowadzenie
uczestników zajêæ w zagadnienia merytoryczne, dotycz¹ce treœci praw cz³owieka oraz wyposa¿enie ich w wiedzê i umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce projektowanie programu szko³y z uwzglêdnieniem treœci praw cz³owieka. Wiêkszoœæ zajêæ prowadzona by³a metodami aktywizuj¹cymi,
wykorzystuj¹cymi osobiste zasoby i doœwiadczenia uczestników. Czêœæ za³o¿onych celów by³a
realizowana poprzez wyk³ady, prezentacje i dyskusje z zaproszonymi specjalistami. Uczestnicy
zajêæ otrzymali te¿ materia³y, stanowi¹ce Ÿród³o dodatkowej wiedzy. Wiêkszoœæ tych tekstów
znajdziecie Pañstwo w naszej publikacji, w rozdziale: „Vademecum nauczyciela”. Aby zapewniæ uczestnikom mo¿liwoœæ efektywnego uczenia siê dziêki korzystaniu z procesu grupowego,
jedna z prowadz¹cych pracowa³a z grup¹ przez ca³y cykl szkoleniowy. Technikami ewaluacji
poszczególnych zajêæ by³y: wypowiedzi uczestników na zakoñczenie i rozpoczêcie dnia (tzw.
rundki), plakaty, na których uczestnicy mogli zapisywaæ swoje opinie, ankiety wype³niane na
zakoñczenie zajêæ i na zakoñczenie ca³ego cyklu szkolenia.
Takie i inne doœwiadczenia edukacyjne pozwoli³y nam sformu³owaæ zasady pracy z doros³ymi,
niezbêdne do osi¹gniêcia za³o¿onych celów. Oto one:
1. Dostrzegaj i wykorzystuj wiedzê oraz doœwiadczenie uczestników zajêæ, dbaj o to, aby ka¿dy
z nich mia³ okazjê do prezentacji w³asnych pogl¹dów i opinii.
2. Zapewniaj im odpowiednie warunki (spo³eczne, organizacyjne, techniczne), po to, aby czuli
siê bezpiecznie i mogli bez oporów nabywaæ now¹ wiedzê i refleksyjnie doœwiadczaæ nowych
sytuacji.
3. Przyjmij rolê lidera — przewodnika — zadbaj o kontrakt na pocz¹tku zajêæ, wracaj do niego
w trakcie kolejnych spotkañ, pilnuj, aby przyjête normy nie blokowa³y rozwoju grupy, zachêcaj
wszystkich uczestników do aktywnego udzia³u w zajêciach.
4. Upewniaj siê, czy tempo nauki jest dla nich odpowiednie (nie — dla ciebie) i tam, gdzie tylko
jest to mo¿liwe, pozwalaj ka¿demu uczestnikowi zajêæ na uczenie siê we w³asnym tempie.
5. Unikaj uczenia siê na pamiêæ, staraj siê, aby uczestnicy wykorzystywali na bie¿¹co zapamiêtywane informacje, stosuj aktywne metody nauczania, wykorzystuj takie pomoce dydaktyczne,
które umo¿liwiaj¹ odbiór informacji ró¿nymi kana³ami sensorycznymi (uwaga na wzrokowców, s³uchaczy, kinestetyków).
6. Stosuj du¿o æwiczeñ praktycznych.
7. Upewnij siê, czy zdobywane przez uczestników zajêæ wiedza i umiejêtnoœci s¹ spostrzegane
przez nich jako potrzebne i bezpoœrednio zwi¹zane z wyznaczonymi przez nich celami.
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8.

9.
10.
11.

Doroœli lubi¹ d¹¿yæ do jasno okreœlonego, konkretnego celu, daj¹cego siê osi¹gn¹æ w niezbyt
odleg³ej przysz³oœci i ceni¹ sobie realne dowody na to, ¿e zbli¿aj¹ siê do niego.
Dostarczaj konstruktywnych informacji zwrotnych, pamiêtaj przy tym, aby byæ szczerym,
taktownym i wra¿liwym. Warto zadbaæ o poczucie w³asnej wartoœci uczestników. Strach
przed pora¿k¹ jest tak parali¿uj¹cy, ¿e czêsto nie pozwala na wchodzenie w nowe — grupowe
i indywidualne — doœwiadczenia, a tym samym na dostrzeganie w³asnych osi¹gniêæ. Oceniaj
zachowania, nigdy nie oceniaj osób.
Staraj siê tak u³o¿yæ program, aby uczestnicy zajêæ mogli odnosiæ sukcesy w trakcie jego
realizacji.
Powtarzaj, streszczaj, podkreœlaj zwi¹zki miêdzy elementami materia³u, a tam, gdzie to konieczne — podsumowuj ca³oœæ.
Stwarzaj mo¿liwoœci sprawdzania w ró¿nej formie nabytej wiedzy i zdobytych umiejêtnoœci.

Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e miêdzy doros³ymi uczestnikami zajêæ wystêpuj¹ du¿e ró¿nice ze
wzglêdu na ich wykszta³cenie, doœwiadczenie, wiek, zainteresowania czy wykonywan¹ pracê. To
silne zró¿nicowanie powinno sk³oniæ edukatora do zadbania o mo¿liwoœæ prezentacji ró¿nych
postaw, pogl¹dów i wartoœci, bowiem œwiadomoœæ istnienia przestrzeni do wzajemnego uczenia
siê daje mo¿liwoœæ korzystania z niej.
Doroœli s¹ czêsto bardzo krytyczni wobec siebie i w zwi¹zku z tym ³atwo ich onieœmieliæ.
Mo¿e im brakowaæ poczucia pewnoœci siebie, mog¹ nie doceniaæ w³asnych mo¿liwoœci uczenia
siê. W rezultacie — mog¹ obawiaæ siê pope³nienia b³êdów, w szczególnoœci wtedy, gdy s¹ obserwowani przez innych. W trakcie zajêæ mog¹ wyst¹piæ te¿ konflikty zwi¹zane z pe³nionymi
funkcjami, a wczeœniej nabyte pogl¹dy, przekonania, uprzedzenia — mog¹ utrudniaæ uczenie
siê. To wszystko sprawia, ¿e edukatorowi — osobie pracuj¹cej z grup¹ doros³ych metodami
aktywizuj¹cymi — przyda³yby siê:
— emocjonalna obecnoœæ w grupie,
— szczere zainteresowanie ludŸmi,
— rozumienie procesu grupowego,
— otwartoœæ na samego siebie, innych, na nowe doœwiadczenia,
— odpornoœæ psychiczna i fizyczna,
— œwiadomoœæ w³asnych mocnych stron i ograniczeñ w kontaktach z ludŸmi,
— poczucie humoru,
— pomys³owoœæ.
Powy¿sze cechy sprzyjaj¹ osi¹ganiu satysfakcji z pracy edukatorskiej, aczkolwiek same w sobie nie s¹ jeszcze wystarczaj¹ce — konieczne jest nabycie podstawowych umiejêtnoœci w zakresie
pracy z grup¹. S¹ to umiejêtnoœci, które w kategorii zachowañ mo¿emy scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
1. Zachowania inicjuj¹ce (zmierzaj¹ce do wywo³ania reakcji danego uczestnika lub ca³ej
grupy), np.: zaproszenie, pytanie, namawianie.
2. Interwencje poznawcze, np.: t³umaczenie, wyjaœnianie, interpretowanie, dostarczanie informacji , podsumowywanie.
3. Zachowania podtrzymuj¹ce, np.: pomaganie, zachêcanie, ochranianie, okazywanie bliskoœci
i przyjaŸni.
4. Kierowanie, np.: kontrolowanie czasu, nadawanie tempa, zatrzymywanie, blokowanie,
skupianie uwagi, wskazywanie na potrzebê podjêcia decyzji przez grupê lub samodzielne podejmowanie decyzji.
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5. Pos³ugiwanie siê sob¹ (modelowanie, demonstrowanie), np.: ujawnianie w³asnych uczuæ,
przekonañ lub wartoœci, osobiste anga¿owanie siê w zadania grupowe.
Warto uœwiadomiæ sobie, czym jest grupa, tzn. grupa doros³ych, którzy ucz¹ siê razem. Istniej¹ ró¿ne definicje, np. E. Aronsona: grupa spo³eczna to co najmniej dwie lub wiêcej osób wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹, wspó³zale¿nych od siebie w tym sensie, ¿e w zaspokajaniu potrzeb i osi¹ganiu
celów musi na sobie polegaæ 1. Najchêtniej okreœli³abym grupê jako ¿ywy organizm, rozwijaj¹cy
siê pod wp³ywem ró¿norodnych czynników. Jednoczeœnie wyró¿ni³abym kilka podstawowych
kryteriów istotnych w funkcjonowaniu ka¿dej grupy edukacyjnej.
Najwa¿niejsze z nich to:
— cel istnienia wyznaczaj¹cy kierunek dzia³ania grupy,
— obecnoœæ okreœlonych i daj¹cych siê zaobserwowaæ interakcji miêdzy cz³onkami grup,
— zespó³ wartoœci i norm reguluj¹cych zachowanie uczestników,
— wytworzenie w³asnego systemu ról i statusów,
— œwiadomoœæ osobistego uczestnictwa i poczucia odrêbnoœci od innych grup.
Cechy odró¿niaj¹ce grupê edukacyjn¹ od innych grup to:
— wielkoœæ (warto zadbaæ o to, aby nie by³o wiêcej ni¿ 20 osób),
— typ wiêzi (nie s¹ to ani silne wiêzi osobiste — takie jak w rodzinie, ani zale¿noœci s³u¿bowe
charakterystyczne dla pracowników jednego zak³adu pracy),
— stopieñ sformalizowania struktury (cz³onkowie grupy sami „buduj¹” uk³ad ró¿norodnych
powi¹zañ),
— d³ugoœæ istnienia (w zale¿noœci od celu, najczêœciej od 20 godzin do powy¿ej 100 godzin
dydaktycznych),
— cel (np. przygotowanie do pracy edukatorskiej z ludŸmi doros³ymi, wykonanie okreœlonego
zadania, wsparcie psychiczne w trudnych sytuacjach, pokonanie ograniczeñ w kontaktach
z ludŸmi).

Proces grupowy dzieli siê na cztery fazy:
I Fazê formatowania
II Fazê szturmowania
III Fazê normowania
IV Fazê wykonywania
Ka¿da z tych faz posiada w³asn¹ dynamikê, w³asne cechy szczególne, a z tego wynikaj¹
specyficzne potrzeby grupy, zagro¿enia dla jej pracy i zadania prowadz¹cego.
Edukator powinien zawsze braæ pod uwagê etap rozwoju, na jakim znajduje siê grupa.
W pracy warsztatowej nie wszystkie etapy rozwoju grupy zaznaczaj¹ siê wyraŸnie, gdy¿ nie
ma na to zbyt wiele czasu. Warto jednak wiedzieæ, ¿e grupa edukacyjna podlega takim samym
prawom, jak ka¿da inna. Proces grupowy rozwija siê i wtedy, gdy nie jesteœmy w stanie poœwiêciæ
1

Aronson E., Psychologia spo³eczna, serce i umys³, Wydawnictwo Zysk i S-ka s.c., Poznañ 1997, s. 357.
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mu odpowiednio wiele uwagi — przebiega on poza kontrol¹, a ignorowanie go mo¿e przysporzyæ
wiele trudnoœci.
Dlatego te¿ edukator powinien go ca³y czas obserwowaæ, poœwiêcaæ mu wiele swojej uwagi
i dopasowywaæ propozycje programu do swojej diagnozy sytuacji, np. nie warto proponowaæ
zadania ca³ej grupie i oczekiwaæ efektywnej pracy, dopóki nie wykszta³ci siê w niej tzw. struktura
w³adzy i struktura sympatii.
Je¿eli zaœ zajêcia prowadzi sta³y zespó³ realizatorów programu lub jedna sta³a osoba odpowiedzialna za proces grupowy, to warto na koniec ka¿dego dnia albo zjazdu przeanalizowaæ to,
co siê dzieje w grupie i odpowiedzieæ sobie przynajmniej na kilka zasadniczych pytañ, np.:
1. Jaka jest struktura grupy?
— kto jest liderem?
— kto walczy o w³adzê?
— kto biernie obserwuje pozosta³ych cz³onków grupy?
— które z osób s¹ lubiane przez innych, a które — nie?
— jakie podgrupy mo¿na zaobserwowaæ?
— wokó³ jakich wartoœci one siê tworz¹?
— czy s¹ w grupie osoby nienale¿¹ce do ¿adnej z podgrup?
2. Jakie normy mo¿na w grupie zaobserwowaæ?
— które z nich funkcjonuj¹ na co dzieñ?
— jakie normy postuluj¹ cz³onkowie grupy?
— jakie normy warto wprowadziæ?
3. Jakie role w grupie mo¿na zaobserwowaæ?
— czy wi¹¿¹ siê one z realizacj¹ zadania?
— które z nich s¹ wa¿ne dla wspó³¿ycia i rozwoju grupy?
— które utrudniaj¹ wspó³¿ycie i rozwój grupy, a tym samym blokuj¹ uczenie siê?
4. Jakie rytua³y ma grupa?
— czy integruj¹ one cz³onków grupy, czy te¿ nie?
— jak czêsto s¹ u¿ywane?
— czemu s³u¿¹?
Oczywiœcie poœwiêcenie czasu i uwagi uczestników zajêæ procesowi grupowemu jest odrêbn¹
decyzj¹ prowadz¹cego. Najczêœciej zajmowanie siê wewnêtrznym funkcjonowaniem grupy na
forum nie jest przedmiotem pracy edukatora.
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DYNAMIKA GRUPY
Etapy rozwoju gru- Relacje
py (wg Tuckmana2 ) interpersonalne

Charakterystyka etapu
rozwoju grupy edukacyjnej

Podstawowe zadania
edukatora na danym
etapie rozwoju grupy

I. Formowanie
[forming]

Zale¿noœæ

Cz³onkowie grupy poznaj¹ siê i orien- Integracja cz³onków
tuj¹ siê, jaki stosunek do zadania maj¹
poszczególne osoby. Widoczna jest
du¿a zale¿noœæ od lidera (formalnego
prowadz¹cego lub wyobra¿onego —
który ma siê pojawiæ). Grupa oczekuje, ¿e lider przejmie inicjatywê i odpowiedzialnoœæ za zadanie. Cz³onkowie grupy odczuwaj¹ du¿o ciekawoœci,
ale te¿ niepokoju, obawy, napiêcia. Zale¿y im na stworzeniu poczucia bezpieczeñstwa i dobrej atmosfery w grupie. Dlatego w³aœnie cz³onkowie grupy
maj¹ tendencjê do tworzenia bezpiecznych kole¿eñskich par (a w wiêkszych
grupach — podgrupek).

II. Szturmowanie
[storming]

Przeciwzale¿noœæ

Ten etap w rozwoju grupy to: „burza”
[storming]. Na tym etapie nastêpuje
okreœlanie siê cz³onków grupy wobec
lidera (szefa/koordynatora zespo³u):
jedni przejawiaj¹ bunt i opór, inni
prezentuj¹ podporz¹dkowanie i lojalnoœæ. Jednym z przejawów przeciwzale¿noœci jest kwestionowanie lidera.
Rzadko przyjmuje ono postaæ jawnej
konfrontacji. Najczêœciej przejawia siê
poprzez aluzje, „ataki” nie wprost lub
ogólne wyra¿anie niezadowolenia. Innym przejawem przeciwzale¿noœci jest
podkreœlenie w³asnych opinii, forsowanie w³asnego punktu widzenia, nastawienie na autoprezentacjê. W tym
czasie wy³aniaj¹ siê ró¿ne role grupowe, dochodzi te¿ do konfliktów interpersonalnych, spada zaanga¿owanie
jednostek w realizacjê zadania, praca
grupy staje siê ma³o produktywna.

Dbanie o komunikacjê, negocjowanie,
mediowanie, radzenie sobie z oporem

2 Tuckman B., Development sequences in small groups, Psychological Bulletin, 63. [w:] CODN, Materia³y szkoleniowe,
Tomasz Garstka.
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III. Normowanie
[norming]

Niezale¿noœæ

Stabilizuj¹ siê relacje interpersonalne,
cz³onkowie obsadzeni s¹ w ró¿nych
rolach grupowych, lider zostaje zaakceptowany b¹dŸ wymieniony. Widoczna staje siê wzglêdna niezale¿noœæ
wobec lidera (tzn. przekroczona zosta³a zarówno bierna zale¿noœæ, jak
i buntownicza przeciwzle¿noœæ) —
grupa docenia swój potencja³, bierze
odpowiedzialnoœæ za zadanie i pracuje
bardzo produktywnie, nie licz¹c, ¿e lider zrobi coœ sam lub poleci wykonaæ. Uzgodnione s¹ zasady dzia³ania
i komunikacji.

Facylitacja (pobudzenie) twórczoœci,
precyzowanie ustaleñ,
wzmacnianie
cz³onków grupy

IV. Wykonywanie
[performing]

Wspó³zale¿noœæ

Na tym etapie rozwoju grupa adekwat- Koordynacja dzia³añ
nie rozpoznaje zasoby i ograniczenia
swoje (jako ca³oœci) i swoich cz³onków. Pojawia siê umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów. Wspó³zale¿noœæ
przejawia siê we wspó³pracy i efektywnym korzystaniu przez grupê z zasobów wszystkich jej cz³onków. Cz³onkowie grupy udzielaj¹ sobie wzajemnego wsparcia. Role grupowe przyjmowane s¹ bardziej elastycznie w powi¹zaniu zarówno z osobistymi mo¿liwoœciami i preferencjami, jak i sytuacj¹
dyktowan¹ przez wykonywanie zadania. W grupie panuje wysoki poziom
bezpieczeñstwa i zaufania. Cz³onkowie udzielaj¹ sobie adekwatnych informacji zwrotnych. Jednostki realizuj¹
swoje osobiste potrzeby poprzez pracê
zespo³ow¹.

Co mo¿na zrobiæ w sytuacjach trudnych w pracy z grup¹?
Nie ma ¿adnej szybkiej cudownej metody, za pomoc¹ której uczestnicy destrukcyjni stan¹ siê
natychmiast konstruktywnymi. Wiêkszoœæ ludzi reaguje rozmaitymi formami destrukcji na brak
poczucia bezpieczeñstwa, tote¿ na ogó³ — im wiêksze poczucie bezpieczeñstwa w grupie, tym
mniej zachowañ destrukcyjnych. Warto te¿ doskonaliæ zachowania asertywne, bowiem otwarte,
nie ura¿aj¹ce nikogo wyra¿anie uczuæ, opinii, ¿yczeñ czy spostrze¿eñ oraz nieagresywna obrona
praw osobistych mog¹ sprzyjaæ wzrostowi poczucia bezpieczeñstwa w grupie. Pamiêtajmy, ¿e
edukator jest liderem modeluj¹cym okreœlone zachowania. Redukuj¹c napiêcie, daj¹c ludziom
uczciw¹ informacjê nie wywo³uj¹c¹ u odbiorcy poczucia bycia atakowanym, skupiaj¹c siê na
konkretnych problemach, przyspiesza rozwój grupy, stymuluje proces grupowy w kierunku
stabilizacji relacji interpersonalnych.
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Trudne sytuacje w pracy grupy edukacyjnej
Trudna sytuacja

Dzia³anie lidera

Trudne sytuacje (wszystkie)

Udro¿nienie komunikacji, nazwanie problemu.

Brak czasu na spotkania lub realizacjê zadañ

Zarz¹dzanie czasem — plan dnia, plan tygodniowy,
plany d³ugoterminowe, ustalanie pilnoœci i wa¿noœci
spraw.

Brak informacji, danych potrzebnych do wykonania Dostarczenie danych lub skierowanie do Ÿróde³
zadania
informacji.
Niepokój z powodu braku wiedzy i umiejêtnoœci Planowanie doskonalenia zawodowego zespo³u
w jakimœ zakresie
(lektury, wyk³ady, kursy, æwiczenia, warsztaty, superwizje).
Ba³agan

Ustalenie planu dzia³ania i podzia³u zadañ.

Zastój z powodu dylematu decyzyjnego

Pomoc w zbadaniu alternatywnych rozwi¹zañ i ich
skutków (ocena u¿ytecznoœci i satysfakcji).

Konflikt interpersonalny

Rozpoznawanie Ÿróde³ konfliktu oraz zachowañ
prowadz¹cych do eskalacji lub rozwi¹zania konfliktu, mediacje. W innych przypadkach — zwrócenie siê o pomoc do superwizora.

Przemêczenie cz³onków zespo³u

Propozycja æwiczeñ relaksuj¹cych, odpoczynku,
zmiany charakteru aktywnoœci (w zale¿noœci od
sytuacji).

Nowoœæ sytuacji, zaskoczenie, niepewnoœæ

Pomoc w poznawczym ogarniêciu sytuacji, odwo³anie siê do dotychczasowej wiedzy i doœwiadczenia
zespo³u, ustalanie Ÿróde³ wsparcia, wskazanie sta³ych i pewnych elementów sytuacji

Pora¿ka

Wsparcie. Pomoc w analizie przyczyn pora¿ki — zewnêtrznych i wewnêtrznych uwarunkowañ, badanie
mo¿liwoœci naprawy b³êdów.

Opór

Przedyskutowanie sytuacji interpersonalnej grupy
(wypowiada siê ka¿dy uczestnik). Odwo³anie siê do
celów grupowych.

Frustracja

Analiza przyczyn (brak celów, brak bodŸców itp.).
Odwo³anie siê do zasobów jednostek lub ca³ego zespo³u (umiejêtnoœci, wiedza, cechy, dobre doœwiadczenia).

CODN, materia³y szkoleniowe, Tomasz Garstka
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Znaj¹c ju¿ zasady pracy z doros³ymi, wiedz¹c o grupie i mechanizmach jej rozwoju, o postêpowaniu w sytuacjach trudnych, warto zadaæ sobie pytanie: Co to jest warsztat?
Ta bardzo popularna, szczególnie w ostatnich latach, forma pracy grupowej polega g³ównie
na zastosowaniu metod aktywnych, czyli takich, podczas których uczymy siê poprzez doœwiadczanie, prze¿ywanie, odkrywanie i rozumienie.
Podstawow¹ cech¹ warsztatu jest nastawienie g³ównie na kszta³towanie praktycznych umiejêtnoœci, mniejsze zaœ na zdobycie tzw. twardej wiedzy, dlatego te¿ takie metody pracy, jak wyk³ad
czy prezentacja zajmuj¹ stosunkowo ma³o czasu w porównaniu z czasem przeznaczonym na ca³oœæ zajêæ.
Drug¹, niezmiernie istotn¹ spraw¹, jest wykorzystanie w nauczaniu: wiedzy, doœwiadczeñ
oraz osobistego potencja³u uczestników grupy i grupy jako ca³oœci, który przejawia siê w efektach
pracy zespo³owej, wzajemnym stymulowaniu i motywowaniu uczestników zajêæ. Ca³y cykl
uczenia siê oparty jest na doœwiadczaniu. Aby zrozumieæ jego istotê, przyjrzyjmy siê chwilê tzw.
tradycyjnemu uczeniu siê. Polega ono przede wszystkim na gromadzeniu faktów, regu³, koncepcji
i teorii. Ucz¹cy siê jest przewa¿nie bierny, nauczyciel pe³ni funkcjê eksperta. W nauczaniu
opartym na doœwiadczaniu równie¿ niezbêdne s¹ teorie i idee, ale g³ówny nacisk k³adzie siê na
sam proces doœwiadczania, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e ludzie ucz¹ siê w ró¿ny sposób, co wi¹¿e
siê z ich indywidualnymi potrzebami i motywacj¹. Cykl uczenia siê opartego na doœwiadczaniu,
zaproponowany przez Davida Kolbe’a obejmuje cztery etapy procesu uczenia siê:

KONKRETNE DOŒWIADCZANIE — robiæ coœ, badaæ, zbieraæ dane, poznawaæ.
REFLEKSYJNA OBSERWACJA — ustalaæ przyczyny, porównywaæ, analizowaæ.
KONCEPTUALIZACJA — zintegrowaæ z dotychczasow¹ wiedz¹, wyci¹gn¹æ wnioski, uogólniaæ, ustalaæ prawid³owoœci.
AKTYWNE EKSPERYMENTOWANIE — zastosowaæ.
Aby uczenie przez doœwiadczanie by³o skuteczne, nale¿y wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce kwestie:
WA¯NE DLA EDUKATORA
• stañ siê animatorem, liderem, osob¹ modeluj¹c¹ zachowania uczestników zajêæ (wa¿n¹ dla
grupy),
• stosuj ró¿ne teorie uczenia siê, u¿ywaj modeli i koncepcji niezbêdnych do zaspokojenia
oczekiwañ ucz¹cych siê,
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•
•

czuwaj nad dynamik¹ pracy grupy i stadiami jej rozwoju,
doskonal umiejêtnoœci niezbêdne w pracy edukatorskiej, twórz i rozwijaj relacje miêdzyludzkie dla zwiêkszenia efektów uczenia siê,
wykorzystuj wszystkie techniki i metody pracy z grup¹, nie b¹dŸ tylko ekspertem przekazuj¹cym informacje,
zachowaj równowagê pomiêdzy potrzebami grupy i potrzebami jej poszczególnych cz³onków.

•
•

WA¯NE DLA UCZ¥CYCH SIÊ — CZ£ONKÓW GRUPY
• weŸ odpowiedzialnoœæ za w³asne uczenie siê,
• zrozum w³asne potrzeby w zakresie uczenia siê,
• poznaj swój najlepszy sposób (styl) uczenia siê oraz ograniczenia, które utrudniaj¹ ci uczenie
siê,
• odnoœ to, czego siê uczysz do w³asnych doœwiadczeñ,
• buduj w³asny system wsparcia.
Warsztaty, czyli okreœlony cykl szkoleniowy maj¹ swoj¹ wyodrêbnion¹ strukturê.
SCHEMAT WARSZTATU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawarcie kontraktu.
Wprowadzenie do tematu.
Odwo³anie siê do doœwiadczeñ osobistych uczestników zajêæ.
Organizowanie doœwiadczeñ zwiêkszaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci cz³onków grupy.
Planowanie zmian.
Zebranie i podsumowanie zdobytych doœwiadczeñ.

Przeanalizujmy poszczególne czêœci schematu warsztatu, bior¹c pod uwagê materia³ zgromadzony w niniejszej publikacji.
Ad. 1
Na pocz¹tku zajêæ warsztatowych, tych, które trwaj¹ stosunkowo krótko, np. 8 godzin,
i tych, które rozpoczynaj¹ d³ugi cykl szkoleniowy, np. 100-godzinny, wa¿ne jest zawarcie kontraktu z ich uczestnikami na trzech poziomach: œwiadomoœci uczestnictwa w zajêciach z punktu
widzenia za³o¿onego celu, wzajemnych relacji i na poziomie organizacyjnym. Cytujê 3:
• „Przedstaw siê. Udziel informacji dotycz¹cych twoich kompetencji i uprawnieñ. Mo¿esz te¿,
jeœli chcesz, podzieliæ siê informacjami o charakterze osobistym.
Poprzez swoj¹ prezentacjê modelujesz sposób zachowania uczestników. Wzrasta te¿ prawdopodobieñstwo, ¿e nie bêd¹ bali siê mówiæ o sobie.
Zadbaj o to, aby przedstawiæ siebie jako fachowca zajmuj¹cego siê prezentowan¹ tematyk¹.
• Poproœ, aby uczestnicy zajêæ przedstawili siê. Zadaj pytanie o ich doœwiadczenia zwi¹zane
z edukacj¹ w dziedzinie praw cz³owieka. Uzyskane informacje, je¿eli uznasz to za potrzebne,
pozwol¹ ci zmodyfikowaæ zajêcia.
• Przedstaw za³o¿enia programu, jego cele, komponenty, spodziewane efekty oraz wymagania
wobec uczestników. Wyjaœnij kwestie niezrozumia³e, odpowiedz na wszystkie pytania.
3

Cytat i nastêpne pochodz¹ z innych rozdzia³ów publikacji.
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•

Uzgodnij sprawy organizacyjne, a w przypadku ró¿nicy zadañ, zale¿nie od sytuacji, negocjuj
lub podejmij decyzjê samodzielnie.
Zaproponuj uczestnikom krótkie wypowiedzi, w których zaprezentuj¹ w³asne oczekiwania
zwi¹zane z tym warsztatem. Poproœ ka¿dego o zapisanie na kartce jednego, najwa¿niejszego
wed³ug nich, oczekiwania i przyklejenie tej kartki do du¿ego arkusza zbiorczego. Pogrupuj
oczekiwania w kategorie tematyczne. Odnieœ je do programu zajêæ. Zwróæ uwagê na takie
oczekiwania, które w zwi¹zku z wybranym tematem i metod¹ pracy nie bêd¹ mog³y byæ
zaspokojone (np. uzyskanie du¿ej wiedzy w formie wyk³adów).

1. Przedstaw schemat pracy warsztatowej, zgodnie z którym zosta³a zaplanowana praca uczestników grupy. Omów krótko metody pracy. (...)Wszystkim uczestnikom, podzielonym na
ma³e grupy, rozdaj po cztery kartki. Poproœ, aby wypisali na nich czynniki (ka¿dy czynnik na
oddzielnej kartce), które sprawiaj¹, ¿e czuj¹ siê w grupie bezpiecznie (np.czujê siê w grupie
bezpiecznie, gdy mogê siê swobodnie wypowiedzieæ i nikt mi nie przerywa). Nastêpnie poproœ
cz³onków poszczególnych grup o przyporz¹dkowanie tych czynników do okreœlonych kategorii (mo¿na je uk³adaæ np. w promienie s³oñca) i zastanowienie siê, co dla ich grupy jest
najwa¿niejsze, jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby czuli siê bezpiecznie. Œwiadczyæ o tym
bêdzie najd³u¿szy s³upek — promieñ kartek z podobnymi zapisami. Poproœ przedstawicieli
grup, aby zaprezentowali na forum swoje zapisy. Nastêpnie wspólnie prze³ó¿cie pogrupowane czynniki na postulaty dotycz¹ce zachowañ ludzi wobec siebie, np. ka¿dy ma prawo
wypowiedzieæ siê, zawsze mówi tylko jedna osoba itp.”
(A. K³osowska, K. Koszewska)
Zawarcie kontraktu najczêœciej kojarzy siê edukatorowi z ustaleniem grupowych norm.
Oczywiste jest, ¿e sprecyzowanie zasad, zgodnie z którymi kszta³towaæ siê bêd¹ relacje miêdzy ludŸmi i odwo³ywanie siê do nich w trakcie trwania zajêæ, jest bardzo wa¿ne. Wzmacnia
poczucie bezpieczeñstwa w grupie, jasno okreœla wymagania szczególnie istotne do osi¹gniêcia
za³o¿onego celu. Niemniej istotna jest te¿ œwiadomoœæ tego, po co tutaj jestem — st¹d potrzeba
poznania oczekiwañ uczestników zajêæ i ich konfrontacja z zaplanowanym programem oraz
ustalenie wszystkich mo¿liwych szczegó³ów, dotycz¹cych czasu trwania zajêæ, przerw, posi³ków,
materia³ów, obecnoœci uczestników na zajêciach, rodzaju certyfikatu itp. Gdy tego nie zrobimy,
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e niektórzy uczestnicy zaczn¹ zadawaæ pytania zwi¹zane z organizacj¹ warsztatów w najmniej oczekiwanym momencie, a pozostali nie bêd¹ w stanie skoncentrowaæ siê na
dzia³aniach prowadz¹cych do wyznaczonego celu; w efekcie — tego celu nie osi¹gniemy.
Ad. 2
W ró¿ny sposób mo¿na wprowadziæ uczestników w temat zajêæ. Na pocz¹tku ka¿dej
tematycznej sesji w naszym materiale znajduj¹ siê miniwyk³ady, które s³u¿¹ ukierunkowaniu
uwagi cz³onków grupy, zdobyciu przez nich wiedzy i mog¹ byæ wykorzystane przez edukatora
na pocz¹tku zajêæ, np.:
„Podczas nauczania o prawach cz³owieka niejednokrotnie zetkn¹æ siê mo¿na z tematami
budz¹cymi du¿e emocje, wywo³uj¹cymi z jednej strony silne zaanga¿owanie uczniów, ale z drugiej — mo¿liwoœæ zaistnienia konfliktu. Oczywiœcie mo¿na uczyæ o prawach cz³owieka niemal
wy³¹cznie analizuj¹c ich historiê i miêdzynarodowe dokumenty, ale szansa wp³ywania na postawy uczniów jest wtedy znikoma. Mo¿na te¿ przedstawiæ uczniom prawa cz³owieka i wartoœci
z nimi zwi¹zane jako obowi¹zuj¹ce do natychmiastowego przyjêcia, ale wtedy nasze nauczanie
bêdzie indoktrynacj¹, która nie przyniesie po¿¹danych skutków wychowawczych. Je¿eli zale¿y
nam, aby uczniowie budowali swój system wartoœci uwzglêdniaj¹c w nim prawa cz³owieka, aby
analizowali sytuacje, które spotykaj¹ ich w ¿yciu spo³ecznym i podejmowali œwiadome decyzje,
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musz¹ zdobyæ umiejêtnoœæ wyra¿ania swoich opinii i wys³uchiwania argumentów innych osób.
Je¿eli chcemy, by nasi uczniowie podczas lekcji dyskutowali o wa¿nych tematach dotykaj¹cych
funkcjonowania praw cz³owieka w rzeczywistoœci spo³ecznej, musz¹ czuæ siê bezpiecznie i mieæ
mo¿liwoœæ æwiczenia umiejêtnoœci dyskutowania nad problemami budz¹cymi kontrowersje.”
(E. Królikowska)
Wprowadzaj¹c uczestników zajêæ w temat, warto wykorzystywaæ te¿ takie techniki, jak np.
skojarzenia, burza mózgów itp.
Mog¹ one pos³u¿yæ edukatorowi do diagnozowania pocz¹tkowej wiedzy.

•

„Podziel uczestników zajêæ na cztery grupy

1. Wyjaœnij uczestnikom cele zajêæ, dotycz¹cych podstaw praw i wolnoœci cz³owieka. Podziel
ich na cztery grupy. Jedynki ³¹cz¹ siê z jedynkami, dwójki z dwójkami itd. Cz³onkowie ka¿dej grupy zapisuj¹ na kartce jak najwiêcej skojarzeñ zwi¹zanych z has³em: PRAWA CZ£OWIEKA. Nie wolno oceniaæ ani przerywaæ wypowiedzi. Nastêpnie skojarzenia nale¿y wybraæ
i wpisaæ w diagram wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

2. Rozdaj art. 1 i art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (...). Zachêæ uczestników
zajêæ do przeczytania artyku³ów i znalezienia w nich jak najwiêkszej liczby swoich skojarzeñ
z diagramu PRAWA CZ£OWIEKA. Poproœ przedstawicieli grup o omówienie prac. Wspólnie
poszukajcie skojarzeñ, które powtarzaj¹ siê. Je¿eli pojawiaj¹ siê takie pojêcia, jak: godnoœæ,
wolnoœæ, równoœæ, prawo, zapisz je na oddzielnej planszy i powiedz, ¿e bêd¹ one tematem
dalszych zajêæ.”
(A. K³osowska, K. Koszewska)
Ad. 3
Pracuj¹c z doros³ymi, nale¿y odwo³ywaæ siê do ich doœwiadczeñ. Jest to doskona³a okazja do
wzmocnienia poczucia wartoœci uczestników zajêæ, do ich zaistnienia na forum grupy, a jednoczeœnie æwiczenia takich umiejêtnoœci, jak aktywne s³uchanie czy zadawanie pytañ. Oczywiœcie
rol¹ edukatora jest czuwanie nad tym, aby jedna osoba nie zdominowa³a dyskusji grupy, nie zajê³a
zbyt wiele czasu swoimi, nawet je¿eli s¹ bardzo interesuj¹ce, opowieœciami „z ¿ycia wziêtymi”.
Co wtedy robiæ? Odwo³aæ siê do obowi¹zuj¹cych norm, organizowaæ pracê w mniejszych zespo³ach, a na forum przedstawiæ tylko wnioski z dyskusji. Mo¿na te¿ bardzo uczciwie powiedzieæ
o tym, co siê dzieje, np.: Analizujesz bardzo ciekawe zagadnienie. Niestety, mówisz ju¿ 10 minut.
Pozwól innym wypowiedzieæ siê na ten temat.
W naszej publikacji znajd¹ Pañstwo taki oto przyk³ad zwi¹zany z odwo³aniem siê do doœwiadczeñ cz³onków grupy.
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„/.../ 3. Zaproponuj uczestnikom zebranie ich obserwacji na temat trudnoœci zwi¹zanych
z realizacj¹ œcie¿ek, z którymi spotkali siê podczas wizyt w szko³ach oraz rozmów z nauczycielami i dyrektorami.
Powiedz, ¿e jest to wstêp do kolejnego æwiczenia, które bêdzie polega³o na u³o¿eniu procedury pracy nad planowaniem i realizacj¹ œcie¿ki w szkole. Zidentyfikowane w ten sposób
trudnoœci bêd¹ mog³y zostaæ uwzglêdnione w pracy nad t¹ procedur¹.
4. Poproœ uczestników, by w parach porozmawiali o trudnoœciach zwi¹zanych z realizacj¹
œcie¿ek edukacyjnych, na jakie natknêli siê podczas wizyt w szko³ach. Po ok. 7–10 minutach
(lub w momencie, kiedy rozmowy wyraŸnie wygasaj¹) zaproponuj uczestnikom, aby po³¹czyli siê w czteroosobowe grupy i spisali listê trudnoœci wymienionych podczas spotkania
w parach. Daj ka¿dej z grup du¿y arkusz papieru i flamastry. Wyznacz czas pracy (np. 10 min.)
(K. Koszewska, J. Królikowski)
Ad. 4
Organizacja doœwiadczeñ zwiêkszaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci cz³onków grupy to najwa¿niejsza czêœæ, sedno ka¿dych zajêæ. Edukator ma do dyspozycji ca³¹ gamê metod, z których
mo¿e korzystaæ w zale¿noœci od wyznaczonego celu. S¹ to: wspó³praca w grupie, dyskusja,
drama, debata, odgrywanie ról, gry dydaktyczne i inne, np.:
„/.../ 2. Zapowiedz uczestnikom, ¿e w dalszej czêœci zajêæ bêd¹ uczestniczyli w debacie.
Podziel uczestników losowo na 4 równoliczne grupy.
Ustawcie meble w sali zajêæ, tak aby ka¿da grupa mia³a stó³ zwrócony do œrodka sali, za
którym usi¹dzie. Dwie grupy zasiadaj¹ za dwoma sto³ami z jednej strony sali, dwie pozosta³e za
sto³ami zwróconymi przodem do poprzednich.
Przedstaw uczestnikom temat debaty: Czy nale¿y wprowadziæ ustawê, zwiêkszaj¹c¹ dostêp
obywateli do broni palnej?
Wyjaœnij, ¿e za chwilê grupy dostan¹ przygotowane przez ciebie stanowiska i argumenty,
z którymi na czas debaty maj¹ siê uto¿samiæ. Powiedz, ¿e pod koniec zajêæ uczestnicy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ ujawnienia swojego osobistego zdania na poruszany temat. Zaznacz, ¿e je¿eli
ktoœ uwa¿a, ¿e nie bêdzie w stanie prezentowaæ stanowiska odmiennego od swojego, bêdzie mia³
mo¿liwoœæ zmiany grupy na bardziej mu odpowiadaj¹c¹. Zauwa¿, ¿e warto jednak spróbowaæ
postawiæ siê w sytuacji osoby o odmiennym ni¿ w³asny pogl¹dzie i jest to jedna z wa¿nych
metod analizy zagadnienia kontrowersyjnego. Przedstaw tak¹ sytuacjê jako ciekawe i wa¿ne
doœwiadczenie, dodaj, ¿e jest ona czêsto tak¿e udzia³em uczniów.
W ten sposób zorganizowane doœwiadczenie zdecydowanie przygotowuje uczestników zajêæ
do dalszych dyskusji zwi¹zanych z zagadnieniami kontrowersyjnymi dotycz¹cymi np. konfliktu
praw.”
(E. To³wiñska-Królikowska)
Ad. 5
Czas na refleksjê, zastanowienie siê nad tym, w jaki sposób wykorzystam zdobyt¹ wiedzê
i umiejêtnoœci. Co mogê zrobiæ w tej sprawie w przysz³oœci? Oto przyk³ad z naszej publikacji:
„/.../ 2. Poproœ uczestników, ¿eby pozostali w grupach, w których pracowali nad procedur¹
realizowania œcie¿ek edukacyjnych w szkole. Poproœ ich, by jeszcze raz przyjrzeli siê wynikom
swojej pracy z poprzedniego æwiczenia i zastanowili siê w czym, jako wizytatorzy, mog¹ szko³ê
wesprzeæ, a co maj¹ poddaæ kontroli. Rozdaj grupom du¿e arkusze papieru i flamastry./.../
7. Na zakoñczenie sesji zaproponuj uczestnikom dyskusjê wokó³ pytania: „Co mo¿na zrobiæ,
by zmniejszyæ problemy wynikaj¹ce z ³¹czenia funkcji kontrolnej ze wsparciem?”
Wyst¹p w roli moderatora. Jednemu z uczestników przydziel rolê osoby zapisuj¹cej pojawiaj¹ce siê pomys³y. Poproœ tê osobê o krótkie podsumowanie na zakoñczenie dyskusji.”
(K. Koszewska, J. Królikowski)
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Ad. 6
Podsumowuj¹c zdobyt¹ na zajêciach wiedzê i zbieraj¹c doœwiadczenia uczestników zajêæ,
warto zwróciæ uwagê na to, co by³o najwa¿niejsze w sensie merytorycznym i emocjonalnym.
Zdarza siê, ¿e edukator sam dokonuje podsumowania (najczêœciej wtedy, gdy istnieje presja
czasu), zdarza siê te¿ i tak, ¿e uczestnicy zajêæ swobodnie dziel¹ siê swoimi refleksjami na
forum. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wymaga to zaplanowania doœæ d³ugiego czasu, szczególnie
wtedy, gdy w grupie panuje du¿a otwartoœæ, chêæ rozmowy o emocjach i o planach na przysz³oœæ.
Oto przyk³ad, który znajd¹ Pañstwo w naszym materiale:
„/.../ 8. Kolejne zadanie jest bezpoœredni¹ kontynuacj¹ poprzedniego æwiczenia.
Nawi¹zuje do pe³nionej przez uczestników zajêæ funkcji wizytatora.
Podziel uczestników na czteroosobowe zespo³y i poproœ, ¿eby opracowali roczny program
dzia³añ wizytatora, który bêdzie wspiera³ rozwój samorz¹dnoœci i podnosi³ standard respektowania praw cz³owieka w szkole.
Zaproœ zespo³y do zaprezentowania efektów wspólnej pracy na forum grupy.
Æwiczenie to podsumowuje ca³¹ dotychczasow¹ pracê. Wa¿ne jest zwrócenie uwagi na wspieraj¹c¹ funkcjê wizytatora w podnoszeniu standardów przestrzegania praw cz³owieka w szkole
i rozwoju samorz¹dnoœci. Wizytator musi tak¿e pamiêtaæ o funkcji kontrolnej, któr¹ pe³ni. Powinien reagowaæ zdecydowanie w przypadkach naruszeñ prawa i sytuacjach nierespektowania
praw cz³owieka w szkole.
Taka postawa wizytatora mo¿e mieæ bardzo du¿y wp³yw na wytworzenie siê normy poszanowania praw cz³owieka w szkole.”
(B. Chmielewska, M. Rafalska)
Osi¹gniêcie za³o¿onych celów zale¿y od wielu czynników. Na pewno od tego, kto prowadzi
zajêcia (edukator), od tych, którzy doœwiadczaj¹ na sobie (grupa), od tego, co jest przedmiotem
wspólnej pracy i jak ona jest zorganizowana (patrz — struktura warsztatu, treœci, metody), tak¿e
od wielu czynników zewnêtrznych, które maj¹ wp³yw na przebieg doskonalenia, jak równie¿ od
instytucji, która organizuje szkolenie i odpowiada za jego jakoœæ.
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P

Agnieszka K³osowska
Katarzyna Koszewska

ODSTAWY PRAW I WOLNOŒCI CZ£OWIEKA

Sesja I
Temat: Kontrakt, integracja grupy
Cele:
poznanie siê uczestników zajêæ
przedstawienie za³o¿eñ programu
sprecyzowanie wzajemnych oczekiwañ i odniesienie ich do programu zajêæ
ustalenie regu³ obowi¹zuj¹cych w grupie
Wa¿ne jest, aby na pocz¹tku zajêæ zosta³ zawarty kontrakt miêdzy prowadz¹cym i uczestnikami. Powinien on dotyczyæ:
— organizacji,
— wzajemnych relacji,
— wzajemnych oczekiwañ.
Tylko wtedy uczestnicy zajêæ bêd¹ mogli podj¹æ œwiadom¹ decyzjê o dalszym uczestnictwie
w programie.

Przebieg zajêæ:
1. Przedstaw siê. Udziel informacji dotycz¹cych twoich kompetencji i uprawnieñ. Mo¿esz te¿,
jeœli chcesz, podzieliæ siê informacjami o charakterze osobistym.
Poprzez swoj¹ prezentacjê modelujesz sposób zachowania uczestników. Wzrasta te¿ prawdopodobieñstwo, ¿e nie bêd¹ bali siê mówiæ o sobie.
Zadbaj o to, aby przedstawiæ siebie jako fachowca zajmuj¹cego siê prezentowan¹ tematyk¹.
2. Poproœ o przedstawienie siê uczestników zajêæ. Zadaj pytanie o ich doœwiadczenia zwi¹zane
z edukacj¹ w dziedzinie praw cz³owieka. Uzyskane informacje, je¿eli uznasz to za potrzebne,
pozwol¹ ci zmodyfikowaæ zajêcia.
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UWAGA! Przedstawienie siebie, prezentacja zawodowa mog¹ byæ trudne, je¿eli uczestnicy
zajêæ nie maj¹ doœwiadczeñ warsztatowych. Ma³o doœwiadczonym cz³onkom grupy nie
jest ³atwo s³uchaæ innych podczas prezentacji. Zdarza siê, ¿e panuje harmider. W takiej
sytuacji wyjaœnij, ¿e ludziom jest ³atwiej porozumiewaæ siê, gdy s³uchaj¹ siê nawzajem,
nie przerywaj¹ i nie oceniaj¹ wypowiedzi.
Mo¿esz skupiæ uwagê grupy, prosz¹c o szukanie podobieñstw w wypowiedziach poszczególnych uczestników zajêæ.
3. Przedstaw za³o¿enia programu, jego cele, komponenty, spodziewane efekty oraz wymagania
wobec uczestników. Wyjaœnij kwestie niezrozumia³e, odpowiedz na wszystkie pytania.
4. Uzgodnij sprawy organizacyjne, a w przypadku ró¿nicy zdañ, negocjuj lub podejmij decyzjê
samodzielnie — zale¿nie od sytuacji.
5. Zaproponuj uczestnikom krótkie wypowiedzi, w których zaprezentuj¹ w³asne oczekiwania
zwi¹zane z tym warsztatem.
Poproœ ka¿dego o zapisanie na kartce jednego, najwa¿niejszego wed³ug niego, oczekiwania
i przyklejenie tej kartki do du¿ego arkusza zbiorczego.
Pogrupuj oczekiwania w kategorie tematyczne. Odnieœ je do programu zajêæ. Zwróæ uwagê
na takie oczekiwania, które w zwi¹zku z wybranym tematem i metod¹ pracy nie bêd¹ mog³y
byæ zaspokojone (np. uzyskanie du¿ej iloœci wiedzy w formie wyk³adów).
6. Przedstaw schemat pracy warsztatowej, zgodnie z którym zosta³a zaplanowana praca uczestników grupy.
Omów krótko metody pracy.
7. Przygotuj cztery kolory metek. Ka¿demu uczestnikowi zajêæ przyklej na plecach metkê.
Poproœ, aby uczestnicy po³¹czyli siê w grupach zgodnie z kolorem metki na plecach. Nie
wolno porozumiewaæ siê werbalnie ani zdejmowaæ odzie¿y. Aby osi¹gn¹æ cel, którym jest
podzielenie siê na grupy, uczestnicy musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Zawsze znajd¹ siê liderzy,
którzy zorganizuj¹ pracê grupy — zaczn¹ ³¹czyæ ze sob¹ cz³onków grup z tymi samymi
kolorami metek na plecach.
8. Wszystkim uczestnikom, podzielonym na ma³e grupy, rozdaj po cztery kartki. Poproœ, aby
wypisali na nich czynniki (ka¿dy czynnik na oddzielnej kartce), które sprawiaj¹, ¿e czuj¹ siê
w grupie bezpiecznie (np. czujê siê w grupie bezpiecznie, gdy mogê siê swobodnie wypowiedzieæ
i nikt mi nie przerywa). Nastêpnie poproœ cz³onków poszczególnych grup o przyporz¹dkowanie tych czynników do okreœlonych kategorii (mo¿na je uk³adaæ np. w promienie s³oñca)
i zastanowienie siê, co dla ich grupy jest najwa¿niejsze, jakie warunki musz¹ byæ spe³nione,
aby czuli siê bezpiecznie. Œwiadczyæ o tym bêdzie najd³u¿szy s³upek — promieñ kartek z podobnymi zapisami. Poproœ przedstawicieli grup, aby zaprezentowali na forum swoje zapisy.
Nastêpnie wspólnie prze³ó¿cie pogrupowane czynniki na postulaty dotycz¹ce zachowañ ludzi wobec siebie, np.: ka¿dy ma prawo wypowiedzieæ siê, zawsze mówi tylko jedna osoba
itp.
9. Poproœ, aby uczestnicy zajêæ ustawili siê parami (mog¹ siedzieæ na krzes³ach) w dwóch
ko³ach, w taki sposób, aby jeden z partnerów znajdowa³ siê po zewnêtrznej (1), a drugi po

115

wewnêtrznej (2) stronie ko³a, twarzami do siebie. Przedstaw twierdzenie do rozwiniêcia:
„podczas uczenia o prawach cz³owieka w szkole wa¿ne jest...” i poproœ osoby siedz¹ce po
zewnêtrznej stronie (1) o dokoñczenie zdania; osoby siedz¹ce po wewnêtrznej stronie (2)
uwa¿nie s³uchaj¹ i nie komentuj¹ wypowiedzi.
(2) przesuwaj¹ siê o dwie pozycje w lewo, witaj¹ siê z nowymi partnerami, mówi¹ im to,
czego dowiedzia³y siê od swoich poprzednich rozmówców i przedstawiaj¹ swoje zdanie na
ten temat, a (1) uwa¿nie s³uchaj¹.
(2) przesuwaj¹ siê o dwie pozycje w prawo, do swoich poprzednich partnerów. (1) i (2) przekazuj¹ sobie nawzajem zebrane informacje na temat uczenia o prawach cz³owieka w szkole.
Zapisuj¹ wnioski (ka¿dy wniosek na oddzielnej kartce) i przyklejaj¹ je do du¿ego arkusza
zbiorczego.
Pogrupuj wnioski w okreœlone kategorie tematyczne. Odnieœ je do twierdzenia postawionego
na pocz¹tku æwiczenia. Podkreœl rolê modelowania zachowañ tolerancyjnych przez prowadz¹cego zajêcia, je¿eli kartka z takim zapisem znajdzie siê na planszy. Je¿eli nie pojawi siê
takie sformu³owanie, po prostu — powiedz o tym.
Æwiczenie to sprzyja twórczemu myœleniu uczestników zajêæ, uczy ich dobrej komunikacji,
pozwala doœæ szybko wyci¹gn¹æ wnioski z zebranych informacji.

Sesja II
Temat: Co to s¹ prawa cz³owieka? ... godnoœæ
Cele:
próba zdefiniowania pojêcia godnoœci
rozró¿nienie pojêcia godnoœci osobistej i osobowej; wskazanie na zwi¹zek pojêcia — godnoœæ
osobowa z pojêciem — prawa i wolnoœci cz³owieka
kszta³towanie postaw tolerancyjnych
Godnoœæ jest najwy¿szym dobrem cz³owieka (Arystoteles).
Wyró¿nia siê dwa rodzaje godnoœci: osobist¹ (jej synonimem jest czeœæ, honor, dobre imiê)
i osobow¹. Godnoœæ osobowa jest niezbywalna, wynika z faktu bycia cz³owiekiem, maj¹ j¹
wszyscy ludzie niezale¿nie od sytuacji, w jakiej siê znajduj¹. Z godnoœci osobowej wyprowadzane
jest pojêcie: praw i wolnoœci cz³owieka.

Przebieg zajêæ:
1. Wyjaœnij uczestnikom cele zajêæ dotycz¹cych podstaw praw i wolnoœci cz³owieka.
Podziel ich na cztery grupy. Mo¿esz w tym celu zastosowaæ technikê odliczania do czterech.
Jedynki ³¹cz¹ siê z jedynkami, dwójki z dwójkami itd.
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Cz³onkowie ka¿dej grupy zapisuj¹ na kartce jak najwiêcej skojarzeñ zwi¹zanych z has³em:
PRAWA CZ£OWIEKA. Nie wolno oceniaæ ani przerywaæ wypowiedzi. Nastêpnie skojarzenia nale¿y wybraæ i wpisaæ w diagram wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

2. Rozdaj art. 1 i art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (za³¹cznik nr 1). Zachêæ
uczestników zajêæ do przeczytania artyku³ów i znalezienia w nich, jak najwiêcej swoich
skojarzeñ z diagramu PRAWA CZ£OWIEKA.
Poproœ przedstawicieli grup o omówienie prac.
Wspólnie poszukajcie skojarzeñ, które powtarzaj¹ siê. Je¿eli pojawi¹ siê takie pojêcia, jak:
godnoœæ, wolnoœæ, równoœæ, prawo, zapisz je na oddzielnej planszy i powiedz, ¿e bêd¹ one
tematem dalszych zajêæ.
Æwiczenie to nie tylko ukierunkowuje uwagê na zagadnienia zwi¹zane z prawami cz³owieka,
ale pozwala te¿ diagnozowaæ poziom wiedzy uczestników szkolenia.
3. Ponownie podziel uczestników zajêæ na grupy.
Poproœ, aby w ka¿dej grupie jedna osoba po³o¿y³a siê na du¿ym arkuszu papieru (mo¿na
skleiæ dwa arkusze formatu A1), a pozostali cz³onkowie grupy zajêli siê obrysowaniem jej
konturów na arkuszu.
Powiedz, aby wszyscy cz³onkowie poszczególnych grup wpisali w kontur wa¿ne informacje
o sobie (o czym marz¹, co lubi¹ ogl¹daæ, jakie s³owa sprawiaj¹ im przyjemnoœæ, o czym
najchêtniej rozmawiaj¹, kogo kochaj¹, co lubi¹ jeœæ, dok¹d najczêœciej spaceruj¹, co lubi¹
robiæ i inne).
Gdy zapoznaj¹ siê z wpisanymi w kontur informacjami, ich zadaniem bêdzie nadanie „ludzikowi” imienia.
4. Poka¿ uczestnikom, ¿e zamierzasz przejœæ po narysowanych i nazwanych konturach ludzkich. Zaobserwuj reakcjê, szczególn¹ uwagê zwróæ na komunikaty typu: Tak nie mo¿na, Nie
wolno, Po cz³owieku nie wolno deptaæ itp.
Omów to æwiczenie. Zapytaj uczestników, co czuli, gdy chcia³eœ przejœæ po „ich” konturach.
5. WprowadŸ pojêcie godnoœci osobowej. Narysuj na planszy nastêpuj¹cy schemat:
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Skomentuj: Ka¿dy cz³owiek, niezale¿nie od koloru skóry, oczu, pochodzenia spo³ecznego, wieku,
sytuacji, w jakiej siê znajduje, posiada niezbywaln¹ godnoœæ, z której wynikaj¹ jego prawa
i wolnoœci.
Prawa i wolnoœci cz³owieka dotycz¹ relacji jednostka — w³adza, obywatel — pañstwo, nie
dotycz¹ relacji miêdzy ludŸmi. Dlatego te¿ mówi¹c o prawach cz³owieka na terenie szko³y,
mówimy o relacji uczeñ — nauczyciel, uczeñ — dyrektor, nauczyciel — dyrektor, a nie o relacji
uczeñ — uczeñ. Wszelkie problemy zwi¹zane np. z przejawami agresji miêdzy rówieœnikami,
aczkolwiek bardzo wa¿ne z punktu widzenia wychowawczego, nie s¹ domen¹ praw cz³owieka.
6. Rozdaj uczestnikom zajêæ tekst Przyk³ady z ¿ycia wziête — wersjê ³atwiejsz¹, wed³ug nas, lub
trudniejsz¹ (za³¹cznik nr 2). Poproœ o jego indywidualne przeczytanie, a nastêpnie wspólne
omówienie w grupach, w których poprzednio pracowali. Zachêæ uczestników do podawania
przyk³adów z ich ¿ycia.
Poproœ przedstawicieli grup o przedstawienie wniosków z dyskusji. Wspólnie omówcie te
problemy, które budz¹ kontrowersje. Zwróæ uwagê na problem poszanowania godnoœci
osobowej w tych przyk³adach, w których wystêpuje relacja w³adza — jednostka. Podkreœl
fakt, ¿e w³adzy wolno tylko tyle, na ile jej prawo zezwala, jednostce wolno wszystko, czego
jej prawo nie zakazuje. Jest to bardzo istotna ró¿nica.
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ZA£¥CZNIK nr 1

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZ£OWIEKA
Artyku³ 1
Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi w swej godnoœci i swych prawach. S¹ oni obdarzeni
rozumem i sumieniem i powinni postêpowaæ wobec innych w duchu braterstwa.

Artyku³ 2
Ka¿dy cz³owiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolnoœci wy³o¿onych
w niniejszej Deklaracji, bez wzglêdu na ró¿nice ras, koloru skóry, p³ci, jêzyka, religii, pogl¹dów
politycznych lub innych przekonañ, narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, maj¹tku, urodzenia
lub jakiekolwiek inne ró¿nice.
Nie wolno ponadto czyniæ ¿adnej ró¿nicy w zale¿noœci od sytuacji politycznej, prawnej
lub miêdzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynale¿y, bez wzglêdu na
to, czy jest on niepodleg³y, powierniczy, autonomiczny lub poddany innym ograniczeniom
suwerennoœci.
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ZA£¥CZNIK nr 2
(wersja ³atwiejsza)

PRZYK£ADY Z ¯YCIA WZIÊTE
Skomentuj je, dodaj w³asne

1. Nauczyciel zwraca siê do uczniów w klasie: Takich baranów, to ju¿ dawno nie widzia³em. Na
pewno nie zdacie egzaminu do szko³y œredniej.
2. Dyrektor szko³y powiesi³ na korytarzu w gablocie listê uczniów, których rodzice nie wp³acili
w bie¿¹cym roku pieniêdzy na rzecz komitetu rodzicielskiego.
3. W statucie szko³y zapisano, ¿e ucznia mo¿na ukaraæ publiczn¹ nagan¹ na apelu szkolnym.
4. Jaœ dosta³ ocenê niedostateczn¹ za to, ¿e nie odrobi³ pracy domowej. Nauczyciel kaza³ mu
dodatkowo staæ przy ³awce, aby wszyscy mogli mu siê dok³adnie przyjrzeæ.
5. Na terenie szko³y dochodzi do wy³udzenia pieniêdzy wœród uczniów. Nauczyciele nie reaguj¹.
6. Nauczyciel wychowania fizycznego zwraca siê do ucznia: Ty, Kowalski zostaniesz oferm¹ ju¿
do koñca ¿ycia.
7. Nauczyciel wyprasza ucznia za drzwi podczas trwania lekcji.
8. Podczas lekcji wychowania fizycznego nauczyciel prosi przedstawicieli dru¿yn o dobranie
sobie cz³onków zespo³u. Zosia zostaje wybrana na koñcu. Jak zwykle — wzdycha nauczyciel.
9. Nauczyciel wykorzystuje uczniów do prac w swoim ogródku.
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ZA£¥CZNIK nr 2
(wersja trudniejsza)

PRZYK£ADY Z ¯YCIA WZIÊTE
Skomentuj je, dodaj w³asne

1. Pielêgniarka robi¹c opatrunek starszemu pacjentowi zwraca siê do niego: Dziadku, podnieœ
nó¿kê.
2. Skazany za w³amanie z rozbojem jest molestowany w celi przez wspó³wiêŸniów.
3. Wysoki rang¹ oficer zwraca siê do szeregowca: Kowalski, ty zostaniesz oferm¹ ju¿ do koñca
¿ycia.
4. Seryjny zabójca zostaje skazany na karê œmierci. Wyrok zostaje wykonany.
5. Naczelnik wiêzienia wykorzystuje wiêŸniów do prac w swoim ogródku.
6. Dyrektor pewnego instytutu naukowego podaje rêkê tylko osobom z tytu³em doktora i powy¿ej.
7. Organizatorzy nie wpuœcili cudzoziemca na mecz pi³karski, oœwiadczyli mu, ¿e jak wejdzie
na bambus, bêdzie lepiej widzia³.
8. Kierownik wyprasza Rumunkê z lokalu. Mówi: Œmierdzisz.
9. Na korytarzu w poci¹gu stoi kobieta w zaawansowanej ci¹¿y. W przedziale obok rekruci pij¹
kolejn¹ butelkê alkoholu.
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Sesja III
Temat: Co to s¹ prawa cz³owieka?... wolnoœæ, prawo
Cele:
zdefiniowanie pojêcia prawa materialne i proceduralne
wprowadzenie rozró¿nienia pojêæ „prawo” i „wolnoœæ”
wskazanie na ró¿nice w przypadku praw i wolnoœci w relacji jednostka – w³adza
Prawa i wolnoœci cz³owieka okreœlamy czêsto nazw¹: prawa cz³owieka. Bior¹c pod uwagê fakt,
¿e istniej¹ one w znaczeniu wertykalnym, tzn. w relacji obywatela z organami i przedstawicielami
pañstwa, warto dokonaæ rozró¿nienia tych dwóch pojêæ. Co oznacza s³owo prawo? Czym jest
wolnoœæ?

Przebieg zajêæ:
1. Krótko podsumuj poznane w poprzednim bloku podstawowe pojêcia z obszaru praw cz³owieka poprzez podkreœlenie, ¿e:
• prawa cz³owieka zwi¹zane s¹ z niezbywaln¹, przyrodzon¹ godnoœci¹ cz³owieka,
• w trakcie dalszych zajêæ prawa cz³owieka bêd¹ prezentowane w relacji jednostka —
w³adza, tj. w znaczeniu wertykalnym.
2. Wywieœ planszê nastêpuj¹cej treœci i omów jej zawartoœæ:

Nastêpnie poproœ grupê o wymienienie przyk³adów praw materialnych i praw proceduralnych.
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W komentarzu podkreœl znaczenie praw proceduralnych, dziêki którym prawa materialne
staj¹ siê mo¿liwymi do wyegzekwowania ideami.
3. Wywieœ planszê wprowadzaj¹c¹ rozró¿nienie praw i wolnoœci.

Omów treœci przedstawione na planszy.
4. Rozdaj uczestnikom kolorowe kartki formatu A4 i poproœ o „wydarcie” z nich „ludzika”. Na
„wydartej” postaci ka¿dy z uczestników wpisuje prawa, które uwa¿a za najwa¿niejsze. Prawa
mog¹ byæ sformu³owane zgodnie z zapisami w Konwencji lub bardziej osobiœcie (np. prawo
do prywatnoœci lub prawo do farbowania w³osów).
Na wpisanie swoich praw uczestnicy maj¹ oko³o 5 minut.
Po zakoñczeniu chêtni czytaj¹ pozosta³ym swoje zapisy, co stwarza mo¿liwoœæ ewentualnego
wskazania tych, które nie s¹ prawami cz³owieka.
5. Rozdaj wszystkim kolorowe kartki A4(w innym kolorze ni¿ papier, z którego wydzierany
by³ „ludzik”). Poproœ o przyklejenie ludzika na œrodku kartki. Zadaniem uczestników jest
wpisanie na kartce wokó³ przyklejonych „ludzików” tych wolnoœci, które uwa¿aj¹ za wa¿ne
(analogicznie jak w pkt. 4 w odniesieniu do praw).
Poproœ uczestników, aby zachowali swoje kartki z „ludzikami”.
6. W podsumowaniu podkreœl, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawa, a obowi¹zkiem pañstwa jest stworzenie mo¿liwoœci do realizowania tych praw. Posiadane przez nas wolnoœci wyznaczaj¹
wokó³ ka¿dego z nas obszar (kolorowy obszar wokó³ naszego „ludzika”), którego w³adzy
nie wolno naruszaæ.
Powiedz, ¿e prawa i wolnoœci cz³owieka zosta³y zapisane w dokumentach prawnych; mo¿na
je pogrupowaæ w trzy kategorie: prawa i wolnoœci osobiste, prawa i wolnoœci polityczne,
prawa socjalne.
7. Rozdaj katalog praw i wolnoœci zawarty w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (za³¹cznik
nr 1).
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Jeszcze raz wyjaœnij ró¿nicê miêdzy wolnoœci¹ a prawem, tym bardziej, ¿e zapisy w jêzyku
polskim mog¹ byæ myl¹ce: prawo do prywatnoœci, chocia¿ nazywa siê „prawem” jest —
wolnoœci¹, tak samo jak prawo do posiadania w³asnoœci, jest zakazem ingerencji pañstwa w tê
sferê ¿ycia jednostki. Rozdaj ka¿demu uczestnikowi zajêæ jedno prawo albo jedn¹ wolnoœæ,
zawart¹ w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (za³¹cznik nr 1) i poproœ o symboliczne
zilustrowanie na kartce formatu A4.
Po zakoñczeniu pracy autor rysunku przedstawia pozosta³ym uczestnikom zajêæ to, co
narysowa³, a ich zadaniem jest odgadniêcie, o jakie prawo lub o jak¹ wolnoœæ chodzi. Zadbaj
o w³aœciwe rozró¿nienie, komentuj, podawaj przyk³ady z ¿ycia.
Po skoñczonej dyskusji — powieœcie rysunki na du¿ej tablicy. Te, które symbolizowa³y wolnoœci — pod umieszczonym na górze tablicy s³owem „wolnoœæ”, te, które by³y ilustracj¹ praw
— pod s³owem „prawo”. Te, które s¹ i prawem, i wolnoœci¹ (np. wolnoœæ posiadania, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji) — miêdzy obszarem nale¿¹cym do
praw a obszarem nale¿¹cym do wolnoœci.
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ZA£¥CZNIK nr 1

KATALOG PRAW I WOLNOŒCI ZAWARTY
W POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZ£OWIEKA
Katalog praw i wolnoœci cz³owieka zawartych w tym dokumencie jest kompromisem, jaki
osi¹gnê³a spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, a w preambule uzasadniono, dlaczego taki katalog musia³ powstaæ. W 30 artyku³ach zosta³y zapisane prawa i wolnoœci cz³owieka, które uwa¿a siê za
podstawowe.
Prawa osobiste:
Art. 3 — prawo do ¿ycia, wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego;
Art. 4 — wolnoœæ od niewolnictwa;
Art. 5 — wolnoœæ od tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania;
Art. 9 — wolnoœæ od arbitralnego aresztowania, zatrzymania lub wygnania z kraju;
Art. 10 i 11 — prawo do rzetelnego procesu s¹dowego;
Art. 12 — prawo do prywatnoœci i rodziny;
Art. 13 — wolnoœæ poruszania siê;
Art. 16 — prawo do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego;
Art. 18 — wolnoœæ myœli, sumienia i wyznania;
Art. 19 — wolnoœæ posiadania, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji;
wolnoœæ do posiadania pogl¹dów i swobodnego ich wyra¿ania.
Prawa polityczne i obywatelskie:
Art. 14 — prawo do azylu;
Art. 15 — prawo do posiadania obywatelstwa;
Art. 20 — wolnoœæ zgromadzania i stowarzyszania siê;
Art. 21 — prawo do uczestniczenia w rz¹dzeniu swym krajem oraz prawo równego dostêpu do
s³u¿by publicznej.
Prawa ekonomiczne:
Art. 17 — prawo do posiadania w³asnoœci;
Art. 23 — prawo do pracy;
Art. 26 — prawo do nauki.
Prawa socjalne:
Art. 22 — prawo do ubezpieczeñ spo³ecznych;
Art. 24 — prawo do urlopu i wypoczynku;
Art. 25 — prawo do ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej.
W dokumencie tym zapisano równie¿ klauzule generalne, stanowi¹ce nakazy dla wszelkiej
w³adzy. Dotycz¹ one uznania przez w³adzê:
Art. 1 — równoœci wszystkich pod wzglêdem ich godnoœci i ich praw;
Art. 2 — praw i wolnoœci ka¿dego bez wzglêdu na jakiekolwiek ró¿nice rasy, koloru, p³ci, jêzyka, wyznania, pogl¹dów politycznych i innych, narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, maj¹tku,
urodzenia lub jakiegokolwiek innego statusu...;
Art. 6 — prawa ka¿dego cz³owieka do jego osobowoœci prawnej;
Art. 7 — równoœci wszystkich wobec prawa i jednakowej ochrony prawnej;
Art. 8 — prawa ka¿dego do skutecznych œrodków odwo³awczych.
Ostatni artyku³ (art. 30) zabrania obalenia któregokolwiek z praw czy wolnoœci zawartych
w niniejszej Deklaracji.
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Sesja IV
Temat: Granice praw
Cele:
wskazanie na ograniczony charakter praw i wolnoœci cz³owieka
analiza przyczyn ograniczeñ praw cz³owieka
Prawa i wolnoœci cz³owieka, poza wolnoœci¹ od tortur i wolnoœci¹ od niewolnictwa, mog¹
byæ ograniczone koniecznoœci¹ ochrony innych wartoœci.
Ograniczenia nie mog¹ naruszaæ istoty praw cz³owieka i mo¿na je zastosowaæ tylko w okreœlonych, wyj¹tkowych sytuacjach, zapisanych w konstytucji oraz w dokumentach miêdzynarodowych.

Przebieg zajêæ:
1. Poproœ uczestników o przygotowanie kartek z „ludzikami”, na których wypisywali prawa
i wolnoœci w trakcie poprzedniej sesji.
2. Po³ó¿ na œrodku sali du¿¹ kartkê szarego papieru, takiej wielkoœci, aby nie mo¿na by³o na
niej zmieœciæ równoczeœnie wszystkich kartek z „ludzikami”. Podaj nastêpuj¹c¹ instrukcjê:
Ka¿dy z was zapisa³ na „ludziku” wa¿ne dla siebie prawa, a wokó³ pozostawi³ „obszar” dla
swoich wolnoœci — obszar wolny od ingerencji. Kartka papieru, która le¿y na œrodku jest pewnym
obszarem dzia³añ spo³ecznych, przestrzeni¹ relacji miêdzy ludŸmi, w której ka¿dy z nas siê obraca.
PodejdŸcie teraz do kartki i „zajmijcie” miejsce dla swoich praw i wolnoœci (przyklejcie kartkê
z „ludzikiem”). Proszê, aby to zadanie wykonali wszyscy.
Pozostaw 5–10 minut na wykonanie tego zadania, bez komentarzy i dodatkowych wyjaœnieñ.
Poproœ uczestników o wypowiedzi na temat:
— czy uda³o im siê zaj¹æ miejsce dla swoich praw i wolnoœci,
— czy ktoœ „wszed³” na ich prawa, ograniczy³ ich wolnoœci,
— je¿eli sami ograniczyli swoje terytorium praw i wolnoœci, to dlaczego to zrobili itp.
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3. Wywieœ du¿¹ planszê z narysowanymi mo¿liwoœciami u³o¿enia kartek z „ludzikami” i dok³adnie j¹ omów. Postaraj siê odnaleŸæ „odpowiedniki” na karcie zape³nionej przez uczestników
zajêæ.

Skomentuj:
— wiêkszoœæ praw materialnych to prawa ograniczone,
— ograniczenia wystêpuj¹, gdy realizacja praw pozostaje w konflikcie z prawami i wolnoœciami
innych ludzi,
— wszelkie ograniczenia musz¹ byæ zapisane w ustawie,
— ograniczania praw powinny byæ niezbêdne i „konieczne w demokratycznym pañstwie dla
jego bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ dla ochrony œrodowiska, zdrowia i moralnoœci publicznej, albo wolnoœci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mog¹ naruszaæ
istoty wolnoœci i praw” (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku),
— na planszy rozpatrywane by³y relacje jednostka — jednostka, czyli horyzontalne odniesienie
praw, mimo ¿e wczeœniej prawa cz³owieka traktowaliœmy w ich wertykalnym znaczeniu, tzn.
w relacji jednostka — w³adza.

127

4. Podsumuj zajêcia:
Ograniczenia praw czêsto wynikaj¹ z koniecznoœci ochrony praw innych ludzi.
Wa¿ne jest tak¿e, ¿e to w³aœnie regulacje prawne, wprowadzane i respektowane przez w³adzê,
normuj¹ obszary sprzecznoœci i wykluczania siê realizacji praw w odniesieniu horyzontalnym
(relacja jednostka — jednostka).

Sesja V
Temat: Prawa i wolnoœci cz³owieka
w Europejskiej konwencji praw cz³owieka
Cele:
utrwalenie wiedzy na temat takich pojêæ, jak „prawo” i „wolnoœæ” oraz æwiczenie umiejêtnoœci
ich rozró¿niania
æwiczenie umiejêtnoœci interpretowania zapisów Europejskiej konwencji praw cz³owieka —
zapisy prawne w odniesieniu do praktyki spo³ecznej
okreœlanie i praktyczne rozumienie granic praw cz³owieka
Europejska konwencja praw cz³owieka powsta³a w 1950 roku w ramach dzia³alnoœci Rady
Europy. Zapewnia ona ochronê praw i wolnoœci ka¿demu cz³owiekowi podleg³emu jurysdykcji
pañstwa, które j¹ ratyfikowa³o. W Polsce obowi¹zuje od 1 maja 1993 roku. Podpisuj¹c Konwencjê, jej sygnatariusze zdecydowani s¹ do podjêcia pierwszych kroków w celu zbiorowego
zagwarantowania niektórych praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.

Przebieg zajêæ:
1. Odwo³uj¹c siê do plansz z sesji III, wyjaœnij ró¿nice miêdzy pojêciami: „prawo” i „wolnoœæ”.
Prawo to — obowi¹zek „dzia³ania pañstwa” w celu zapewnienia nam mo¿liwoœci realizowania
praw.
Wolnoœæ to — zakaz „ingerencji pañstwa” w okreœlone obszary naszego ¿ycia.
2. Podziel grupê losowo na 4–5-osobowe zespo³y.
Rozdaj tekst Europejskiej konwencji praw cz³owieka wraz z Protoko³ami Dodatkowymi oraz
du¿¹ kartkê papieru i flamastry.
3. Wywieœ du¿¹ kartkê papieru z narysowanym wzorem tabeli:
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Prawo do...
Wolnoœæ od...

Podstawowy zapis
w EKPCz...

Co mi wolno (jak
Co w³adza
Ograniczenia
mogê realizowaæ powinna lub czego (zapis w EKPCz +
to prawo)
w³adzy nie wolno
przyk³ad
wymyœlony przez
grupê)

Podaj nastêpuj¹c¹ instrukcjê:
Za chwilê ka¿da z czterech grup wylosuje kartkê z wymienionymi trzema prawami lub wolnoœciami (na kartce nie bêdzie okreœlone, czy jest to prawo, czy wolnoœæ).
Zadaniem cz³onków grup jest odszukanie w tekœcie Europejskiej konwencji praw cz³owieka
odpowiedniego zapisu, dotycz¹cego tych praw lub wolnoœci oraz wype³nienie na tej podstawie
tabeli, wed³ug wywieszonego wzoru.
W pierwszej rubryce wpisujemy, czy jest to prawo, czy wolnoœæ. W drugiej, jaki zapis w Konwencji
(numer) tego prawa dotyczy. W nastêpnych rubrykach wpisujemy, jak nale¿y rozumieæ okreœlone
prawo lub wolnoœæ, tzn. je¿eli mam prawo — to jak mogê je realizowaæ, co w³adza powinna mi
zapewniæ; je¿eli jest to wolnoœæ — to co mi wolno, a czego w³adza nie powinna robiæ. W ostatniej
rubryce zapisujemy, jakie ograniczenia dotycz¹ tego prawa (lub wolnoœci) i podajemy jeden
konkretny przyk³ad takiego ograniczenia.
Przy wype³nianiu tabeli nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie chodzi o dok³adne zacytowanie zapisu z Konwencji, ale o jego rozumienie, czyli o to, co ten konkretny zapis oznacza dla nas w praktyce.
Na wykonanie tego zadania przeznaczamy 20 minut.
Wybierzcie reprezentanta, który przedstawi efekty pracy swojej grupy.

Zestawy do losowania dla czterech grup:
1. Grupa:
......¿ycia
......rzetelnego procesu s¹dowego
......myœli, sumienia i wyznania
2. Grupa:
.......wyra¿ania opinii
.......zakaz tortur
.......nauki

129

3. Grupa:
........poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego
........zakaz dyskryminacji
........skutecznego œrodka odwo³awczego
4. Grupa:
........zakaz karania bez podstawy prawnej
........ochrona w³asnoœci
........zgromadzeñ i stowarzyszania siê

4. Poproœ reprezentantów grup o przedstawienie efektów swojej pracy. Uzupe³nij, wyjaœnij
niejasnoœci lub w¹tpliwoœci oraz podaj dodatkowe przyk³ady. W razie potrzeby korzystaj
z za³¹cznika nr 1.
5. W podsumowaniu podkreœl miêdzy innymi:
— trudnoœci, jakie mamy w niektórych przypadkach z jednoznacznym okreœleniem tego, co
jest prawem, a co wolnoœci¹. Wynikaæ to mo¿e z tradycji jêzyka polskiego (np. prawo do
prywatnoœci), jak równie¿ z dynamicznego rozwoju wiedzy w tym zakresie.
— dlaczego rozró¿nienie i rozumienie co jest prawem, a co wolnoœci¹ jest takie wa¿ne,
— fakt, ¿e wszystkie prawa — oprócz wolnoœci od tortur i wolnoœci od niewolnictwa — s¹
ograniczone,
— to, ¿e w uczeniu o prawach cz³owieka bardzo wa¿ne jest zrozumienie tego, co mnie —
jako jednostce wolno, czego mogê oczekiwaæ od w³adzy. Wa¿na jest nie tylko znajomoœæ
w³asnych praw i odpowiednich dokumentów, ale równie¿ umiejêtnoœæ okreœlania tego,
co poszczególne zapisy Konwencji oznaczaj¹ w ¿yciu codziennym.
6. Przeanalizuj wspólnie z uczestnikami szkoleñ przypadki rozpatrywane przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka (za³¹cznik nr 2). Zainteresowanych odeœlij np. do ksi¹¿ki Marka
Antoniego Nowickiego Wokó³ Konwencji Europejskiej (Biblioteka PALESTRY, Warszawa
1992).
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ZA£¥CZNIK nr 1

KATALOG PRAW I WOLNOŒCI
W EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZ£OWIEKA
Europejska konwencja praw cz³owieka jest najwa¿niejszym dokumentem Rady Europy dotycz¹cym praw i wolnoœci cz³owieka. Zawiera katalog praw osobistych i politycznych i gwarantuje
ich ochronê.
Prawa i wolnoœci w Europejskiej konwencji praw cz³owieka:

Art. 2 — prawo do ¿ycia
Art. 3 — zakaz tortur
Art. 4 — zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
Art. 5 — prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego
Art. 6 — prawo do rzetelnego procesu s¹dowego
Art. 7 — zakaz karania bez podstawy prawnej
Art. 8 — prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego
Art. 9 — wolnoœæ myœli sumienia i wyznania
Art. 10 — wolnoœæ wyra¿ania opinii
Art. 11 — wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê
Art. 12 — prawo do zawarcia ma³¿eñstwa
Art. 13 — prawo do skutecznego œrodka odwo³awczego
Art. 14 — zakaz dyskryminacji
W ci¹gu piêædziesiêciu lat obowi¹zywania Europejskiej konwencji praw cz³owieka katalog
zosta³ rozszerzony o nowe prawa, które zapisano w Protoko³ach Dodatkowych.
Protokó³ nr 1
Art. 1 — ochrona w³asnoœci
Art. 2 — prawo do nauki
Art. 3 — prawo do wolnych wyborów
Protokó³ nr 4
Art. 1 — zakaz pozbawiania wolnoœci za d³ugi
Art. 2 — prawo do swobodnego poruszania siê
Art. 3 — zakaz wydalania obywateli
Art. 4 — zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
Protokó³ nr 6
Art. 1 — zniesienie kary œmierci
Protokó³ nr 7
Art. 1 — gwarancje proceduralne dotycz¹ce wydalania cudzoziemców
Art. 2 — prawo do odwo³ania w sprawach karnych
Art. 3 — odszkodowanie za nies³uszne skazanie
Art. 4 — zakaz ponownego s¹dzenia lub karania
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Art. 5 — równoœæ ma³¿onków
Protokó³ nr 12
Art. 1 — ogólny zakaz dyskryminacji
W przypadku Protoko³ów Dodatkowych Pañstwa — Strony musz¹ dokonaæ dodatkowej
ratyfikacji, co oznacza wprowadzenie do krajowego porz¹dku prawnego przez przyjêcie przez
sejm. I tak np. Polska nie ratyfikowa³a Protoko³u nr 12, dotycz¹cego zakazu dyskryminacji.
Wywo³uje to taki skutek, ¿e osoby znajduj¹ce siê pod jurysdykcj¹ Rzeczpospolitej Polskiej nie
mog¹ skar¿yæ naszego kraju z powodu samej dyskryminacji. Zakaz dyskryminacji jest zapisany
w tekœcie Europejskiej konwencji praw cz³owieka w art. 14, lecz aby zaskar¿yæ pañstwo z powodu naruszenia tego artyku³u, osoba musi dodatkowo wskazaæ prawo lub wolnoœæ zapisane
w dokumencie, które by³o podstaw¹ dyskryminacji. Obecnie Protokó³ 12 nie stawia ju¿ takiego warunku. Na pewno skutkowaæ to bêdzie rozszerzeniem zakresu skargi na dyskryminacjê
jednostki, nie tylko w zakresie praw zapisanych w Europejskiej konwencji praw cz³owieka.
Przystêpuj¹c do rozpatrywania danej sprawy, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka sprawdza,
jakich praw i wolnoœci dotyczy naruszenie. Wynika to z konstrukcji samych praw wpisanych
do Europejskiej konwencji praw cz³owieka. Artyku³y 2, 4, 5 i 6 ju¿ w swoich zapisach podaj¹
konkretne sytuacje, które mog¹ ograniczyæ korzystanie z prawa lub wolnoœci przez osobê.
Oznacza to, ¿e pañstwo nie ma mo¿liwoœci rozszerzenia ograniczeñ o inne sytuacje.
Inn¹ konstrukcjê maj¹ artyku³y 8, 9, 10 i 11. Punkt pierwszy danego artyku³u informuje,
jakie prawo chroni Europejska konwencja praw cz³owieka, natomiast punkt drugi mówi o celach,
z powodu których mo¿na ograniczyæ dane prawo lub wolnoœæ. Cele te s¹ ró¿ne dla ró¿nych praw
i wolnoœci, jednak niektóre z nich dotycz¹ wszystkich praw. S¹ to:
• bezpieczeñstwo pañstwowe
• bezpieczeñstwo publiczne
• ochrona porz¹dku publicznego (oraz zapobieganie przestêpstwom)
• ochrona zdrowia i moralnoœci
• ochrona praw i wolnoœci innych osób
Dodatkowo zaœ ka¿de ze wskazanych praw maj¹ zapisane cele, które pozwalaj¹ na inne
ograniczenia.
Artyku³ 8 (prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego) zezwala na ingerencjê
pañstwa dodatkowo ze wzglêdu na interes gospodarczy pañstwa.
Artyku³ 10 (wolnoœæ wyra¿ania opinii) poza ogólnie wymienionymi, dopuszcza ograniczenie
ze wzglêdu na integralnoœæ terytorialn¹, na zapobie¿enie ujawnieniu informacji poufnych lub na
zagwarantowanie powagi i bezstronnoœci w³adzy s¹dowej.
Artyku³ 11 (wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê) pozwala na ograniczenie w korzystaniu z tych praw przez cz³onków si³ zbrojnych, policji lub administracji pañstwowej.
Jeszcze inaczej skonstruowane s¹ prawa zapisane w Protoko³ach Dodatkowych. Dozwolone ograniczenia tam zapisane s¹ bardzo ogólnikowe i daj¹ pañstwu mo¿liwoœæ wprowadzenia
indywidualnego katalogu ograniczeñ.
Artyku³ 1 Protoko³u 1 (ochrona w³asnoœci) posiada zapis:
Nikt nie mo¿e byæ pozbawiony swojej w³asnoœci, chyba ¿e w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawê oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa miêdzynarodowego.
Powy¿sze postanowienia nie bêd¹ jednak w ¿aden sposób naruszaæ prawa pañstwa do stosowania
takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z w³asnoœci zgodnie
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z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczenia podatków b¹dŸ innych nale¿noœci
lub kar pieniê¿nych.
Bardziej ogólny jest zapis artyku³u 2 (prawo do nauki), czy artyku³u 3 (prawo do wolnych
wyborów) tego Protoko³u.
Nie oznacza to jednak, ¿e pañstwo mo¿e sobie wprowadzaæ dowolne ograniczenia. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w ka¿dej sprawie wniesionej do niego sprawdza, czy pañstwo nie
nadu¿y³o swoich uprawnieñ.
Przystêpuj¹c do rozpatrywania sprawy, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka sprawdza, czy
ingerencja pañstwa w dane prawo chronione przez Europejsk¹ konwencjê praw cz³owieka jest
dopuszczalna. Stosuje w tym celu nastêpuj¹ce kryteria:
• Czy ograniczenie by³o przewidziane ustaw¹? Je¿eli tak, to czy ustawa by³a zgodna z zasadami
demokratycznego pañstwa prawnego, czy np. nie dyskryminowa³a praw osób jakiejœ grupy,
co jest niedopuszczalne w myœl tych zasad i prawa miêdzynarodowego.
• Czy ograniczenie by³o konieczne lub niezbêdne w demokratycznym spo³eczeñstwie? Czy
pañstwo musia³o rzeczywiœcie siêgn¹æ po ten œrodek, jakim jest ograniczenie czyichœ praw
czy wolnoœci?
• Nastêpne kryterium stanowi¹ cele, dla których mo¿e byæ wprowadzone ograniczenie (m.in.
ochrona praw i wolnoœci innych osób).
• Ostatnim kryterium jest proporcjonalnoœæ, tzn. czy takie ograniczenie by³o najmniejszym
potrzebnym ograniczeniem. Musz¹ byæ zachowane proporcje miêdzy chronionym prawem
(wolnoœci¹), a celem dla którego prawo ma byæ ograniczone.
W ci¹gu piêædziesiêciu lat funkcjonowania Europejskiej konwencji praw cz³owieka i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w ramach Rady Europy wypracowano siln¹ ochronê praw
i wolnoœci cz³owieka. Interpretacja praw przez ten miêdzynarodowy organ s¹dowy wp³ywa na
ujednolicenie rozumienia praw cz³owieka nie tylko w krajach, w których obowi¹zuje Europejska
konwencja praw cz³owieka.
Jak ju¿ wspomniano, ochron¹ objête s¹ jedynie prawa i wolnoœci osobiste (obywatelskie)
i polityczne. Ró¿ni to Europejsk¹ konwencjê praw cz³owieka od powsta³ego w ramach Unii
Europejskiej dokumentu — Karty Praw Podstawowych. Jest to drugie europejskie spojrzenie na
prawa cz³owieka. Karta Praw Podstawowych ujmuje prawa i wolnoœci cz³owieka kompleksowo.
Ochronie podlegaj¹ zarówno prawa osobiste, polityczne, jak i socjalne, ekonomiczne, kulturalne.
Opracowanie: Laura Koba
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ZA£¥CZNIK nr 2

WYBRANE ORZECZNICTWO EUROPEJSKIEGO TRYBUNA£U
PRAW CZ£OWIEKA W STRASBURGU
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zosta³ ustanowiony do rozpatrywania skarg jednostek
na Pañstwa — Strony Europejskiej konwencji praw cz³owieka za naruszenie praw i wolnoœci
zapisanych w tej¿e konwencji.
Aby skarga mog³a byæ rozpatrzona przez Trybuna³, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce wymogi
formalne:
• Powinna dotyczyæ praw i wolnoœci zapisanych w Europejskiej konwencji praw cz³owieka
i w Protoko³ach Dodatkowych;
• Powinna sk³adaæ j¹ jednostka, której prawa naruszono, b¹dŸ najbli¿si w jej imieniu;
• Musi byæ wyczerpana krajowa droga odwo³awcza, np. s¹dowa;
• Nie mo¿e byæ przekroczony termin 6 miesiêcy od ostatecznego wyroku.
Dopiero po zakwalifikowaniu skargi jest ona rozpatrywana przez sêdziów Trybuna³u wed³ug
schematu:
• Czy naruszenie mia³o podstawy ustawowe?
• Czy by³o konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie?
• Czy istnia³ wystarczaj¹cy powód, dla którego wprowadzono ograniczenie?
• Czy sankcje na³o¿one na skar¿¹cego by³y proporcjonalne w stosunku do jego czynu?
Sêdziowie bior¹ pod uwagê równie¿ inne uwarunkowania, np. tradycjê, prawo, zwyczaje. Jest
to wa¿ne zw³aszcza w przypadkach spraw dotycz¹cych ochrony moralnoœci.
Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka wskazuje na interpretacjê danego
prawa zapisanego w Europejskiej konwencji praw cz³owieka. Wa¿ne jest jednak, ¿e ta interpretacja zmienia siê wraz z uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi, mentalnoœci¹ spo³eczn¹
itp.
Wed³ug Europejskiej konwencji praw cz³owieka i orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka wymienione ni¿ej prawa oznaczaj¹:

Artyku³ 2 — Prawo do ¿ycia
Prawo do ¿ycia jest prawem ka¿dego cz³owieka, nie oznacza bezwzglêdnej ochrony ¿ycia jako
takiego, czy zagwarantowania jakoœci ¿ycia. Stanowi jednak ochronê jednostki przed wszelkim
samowolnym pozbawieniem ¿ycia przez pañstwo.
W Europejskiej konwencji praw cz³owieka zapisano, ¿e:
— dopuszczalna jest kara œmierci (znosi j¹ Protokó³ 6). Obecnie kara œmierci w systemie Rady
Europy jest niedozwolona (sprawa Ocalana). Natomiast wczeœniej, w sprawie Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, Trybuna³ nie zakwestionowa³ mo¿liwoœæ skazania Soeringa na karê
œmierci w USA, lecz jedynie oczekiwania na ni¹ w nieludzkich warunkach.
Konwencja przewiduje jedynie trzy ograniczenia prawa do ¿ycia, pozwalaj¹ce na u¿ycie si³y:
• w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawn¹ przemoc¹;
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•
•

wykonywania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemo¿liwienia ucieczki w celu pozbawienia wolnoœci;
t³umienia zamieszek lub powstania.
U¿ycie si³y musi byæ „absolutn¹ koniecznoœci¹” dla usprawiedliwienia powy¿szych celów.

Dalsze ograniczenia przewiduje art. 15, gdzie pozbawienie ¿ycia mo¿e nast¹piæ w wyniku
zgodnych z prawem dzia³añ wojennych. Artyku³ ten jednak nie ma zastosowania w czasie pokoju
(np. sprawa McCann przeciwko Wielkiej Brytanii). Obecnie pañstwa Rady Europy przygotowuj¹
13 Protokó³ Dodatkowy do Europejskiej Konwencji, dotycz¹cy skazywania ludzi na œmieræ
nawet w czasie dzia³añ wojennych.
W orzecznictwie Trybuna³u brak jest wyk³adni pojêcia „¿ycia”.
I tak np. Trybuna³ nie zajmowa³ siê kwesti¹ aborcji. Jedynie istniej¹ca do 1998 r. Komisja
Praw Cz³owieka, rozpatruj¹c dwie sprawy zwi¹zane z aborcj¹, wypowiedzia³a siê, ¿e na podstawie
Europejskiej Konwencji nie mo¿na stwierdziæ, czy ¿ycie zaczyna siê od momentu poczêcia, czy
nie (jednoznacznie zakaz aborcji zapisany jest w Amerykañskiej konwencji praw cz³owieka).
Ka¿de pañstwo ma jednak prawo w swoich rozwi¹zaniach wewnêtrznych wprowadziæ przepisy ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ przeprowadzenia aborcji (sprawa Open Door i Dublin Well Woman
przeciwko Irlandii).
Natomiast w 2002 r. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, rozpatruj¹c skargê obywatelki
Wielkiej Brytanii, wypowiedzia³ siê w sprawie eutanazji. ¯ycie ludzkie jest najwy¿sz¹ wartoœci¹
i pañstwo nie powinno go ograniczaæ.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka wielokrotnie wypowiada³ siê w kwestii umyœlnego
pozbawienia ¿ycia. Obowi¹zkiem pañstwa jest wprowadzenie przepisów przewiduj¹cych kary
za umyœlne pozbawienie ¿ycia (art. 2 ust. 1). Oznacza to, ¿e prawo do ¿ycia jest chronione przed
naruszeniem nie tylko ze strony funkcjonariusza publicznego, ale równie¿ przed naruszeniem
ze strony drugiego cz³owieka (kodeksy karne).

McCann przeciwko Wielkiej Brytanii (1988–1995)
Sprawa dotyczy³a zabicia przez angielskie s³u¿by specjalne — SAS — trójki terrorystów
z IRA podejrzanych o przygotowywanie zamachu bombowego w Giblartarze. Informacje o tym
okaza³y siê nie do koñca sprawdzone, poniewa¿ w momencie, gdy ¿o³nierze strzelali do podejrzanych, nie przeprowadzali oni zamachu. Ponadto badania lekarskie wykaza³y, ¿e ¿o³nierze
strzelali w celu zabicia, a nie powstrzymania terrorystów przed dokonaniem zamachu (trzeci
z terrorystów w momencie, gdy us³ysza³ strza³y, mia³ mo¿liwoœæ zdetonowania ³adunku wybuchowego).
Rodziny zabitych oskar¿y³y Wielk¹ Brytaniê o niemo¿noœæ wyst¹pienia do s¹du o skontrolowanie rzetelnoœci postêpowania, wyjaœniaj¹cego przyczyny œmierci ich najbli¿szych, gdy¿
dzia³ania s³u¿b specjalnych by³y objête tajemnic¹ pañstwow¹.
Trybuna³ orzek³, ¿e Wielka Brytania naruszy³a art. 2 Konwencji. Prawa zapisane w Konwencji musz¹ dawaæ jednostce skuteczn¹ i praktyczn¹ ochronê. Ograniczenia prawa do ¿ycia
zapisane w Konwencji nie pozwalaj¹ na u¿ycie si³y, jeœli to nie jest absolutnie konieczne i tylko
w wymienionych przypadkach. Tutaj taki nie zachodzi³.
Ponadto, mimo ¿e walka z terrorystami jest powa¿nym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa
publicznego, nie mo¿na zawiesiæ art. 2 w czasie pokoju na podstawie art. 15. Bezwzglêdny zakaz
z art. 15 dotyczy tylko stosowania tortur, niewolnictwa i poddañstwa.
Pañstwo ponosi odpowiedzialnoœæ za akcje przeprowadzane przez jego s³u¿by specjalne oraz
rzetelnoœæ ich przygotowywania (zw³aszcza sprawdzanie rzetelnoœci otrzymanych informacji).
Nie mo¿na nikogo pozbawiæ ¿ycia dlatego, ¿e jest terroryst¹.
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Artyku³ 3 — Zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania
Artyku³ ten odnosi siê bezpoœrednio do nienaruszalnoœci cielesnej oraz nienaruszalnoœci
godnoœci cz³owieka przez funkcjonariuszy pañstwowych. Jest to jedno z dwóch praw cz³owieka
z Konwencji Europejskiej (zakaz niewolnictwa i poddañstwa), które nie mog¹ byæ ograniczone
ani zawieszone w ¿adnym przypadku, nawet w czasie wojny.
Wed³ug Trybuna³u:
• tortury — to ka¿de dzia³anie, za pomoc¹ którego zadawany jest dotkliwy ból lub inne cierpienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bezpoœrednio przez lub z inspiracji funkcjonariusza
publicznego, w celach takich, jak uzyskanie od osoby torturowanej lub innej osoby informacji lub zeznañ, ukarania jej lub zastraszenia. Trybuna³ przyjmuje definicjê z Konwencji ONZ
z 1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur.
• nieludzkie traktowanie lub karanie — to zadawanie ciê¿kiego fizycznego i psychicznego
cierpienia,
• traktowanie poni¿aj¹ce — to znêcanie siê maj¹ce na celu wzbudzenie u ofiary uczucia
strachu, udrêki lub poczucia ni¿szoœci, powoduj¹ce upokorzenie i upodlenie, które ma z³amaæ
jej fizyczn¹ i moraln¹ odpornoœæ.
Ochronê z tego artyku³u znalaz³y równie¿ osoby, które przez ekstradycjê lub wydalenie
mog³y byæ nara¿one na tortury, nieludzkie b¹dŸ poni¿aj¹ce traktowanie.

Aksoy przeciwko Turcji (1985–1996)
Sprawa dotyczy³a stosowania tortur wobec zatrzymanego przez policjê Aksoya, podejrzanego o dzia³alnoœæ terrorystyczn¹ w organizacji kurdyjskiej. Zatrzymany przebywa³ w nieludzkich warunkach (w celi o wymiarach 3 m x 1,5 m z jednym ³ó¿kiem, z trzema osobami) oraz by³
poddawany torturom (powieszenie na sposób palestyñski, pod³¹czenie genitaliów do pr¹du, przy
jednoczesnym polewaniu wod¹). Po zwolnieniu z aresztu, po czternastu dniach, bez dostêpu do
pomocy lekarskiej i prawnej, znalaz³ siê w szpitalu z rozpoznaniem parali¿u obu przedramion.
Przes³uchuj¹cy go wczeœniej prokurator nie podj¹³ ¿adnych kroków w celu wyjaœnienia widocznych obra¿eñ, poniesionych przez Aksoya w areszcie. Po z³o¿eniu skargi do Strasburga, Aksoy
zosta³ zastrzelony.
Trybuna³ stwierdzi³, mimo protestów Turcji o niezasadnoœci skargi, ¿e z powodu nie wykorzystanej krajowej drogi s¹dowej, nast¹pi³o naruszenie przez to pañstwo art. 3 oraz art. 13
Konwencji.
Po pierwsze, nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e funkcjonariusze policyjni zadawali zatrzymanemu
w sposób umyœlny cierpienia, a to mieœci siê w rozumieniu tortur.
Po drugie, Aksoy nie musia³ i nie móg³ wykorzystaæ krajowej drogi s¹dowej, gdy¿ by³a ona
nieskuteczna. Œwiadczy o tym postêpowanie prokuratora, który powinien wszcz¹æ postêpowanie
wyjaœniaj¹ce okolicznoœci przetrzymywania i zadawania obra¿eñ w areszcie œledczym.

Ribitsch przeciwko Austrii (1988–1994)
Sprawa dotyczy³a pobicia w areszcie policyjnym podejrzanego o handel narkotykami Ribitscha. Przeszukanie mieszkania oraz zatrzymanie okaza³y siê bezprawne. Badania lekarskie oraz
zeznania Ribitscha œwiadczy³y o pobiciu go przez policjantów. S¹d I instancji uzna³ jednego
z policjantów za winnego i wymierzy³ mu karê w zawieszeniu. Jednak S¹d Okrêgowy uchyli³
wyrok, przyjmuj¹c wersjê przedstawion¹ przez policjantów, którzy twierdzili, ¿e Ribitsch sam
siê poturbowa³, uderzaj¹c siê o drzwi samochodu.
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Trybuna³ orzek³, ¿e naruszono art. 3 Konwencji. Nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e Ribitsch dozna³
obra¿eñ w areszcie, a aresztowanie okaza³o siê bezprawne.
Cz³owiek pozbawiony wolnoœci nie mo¿e byæ nara¿ony na u¿ycie si³y przez policjê.
Jakiekolwiek u¿ycie si³y wobec osoby pozbawionej wolnoœci — jeœli nie jest absolutnie konieczne
ze wzglêdu na jej zachowanie — jest niedopuszczalne i jest uznane za nieludzkie i poni¿aj¹ce
traktowanie. Nie usprawiedliwia tego czynu równie¿ fakt zwalczania przestêpczoœci.
Ribitsch otrzyma³ zadoœæuczynienie za krzywdy moralne w sumie ok. 10 tys. dolarów oraz
zwrot kosztów i wydatków zwi¹zanych z procedur¹ s¹dow¹.

Soering przeciwko Wielkiej Brytanii (1985–1989)
Sprawa dotyczy³a ekstradycji do USA obywatela niemieckiego zatrzymanego w Wielkiej
Brytanii. Ekstradycji domagano siê na podstawie zarzutu o pope³nienie morderstwa zagro¿onego
kar¹ œmierci. Soering stan¹³ w obliczu prawdopodobieñstwa d³ugiego przetrzymywania go w tzw.
korytarzu œmierci.
Trybuna³ orzek³, ¿e gdyby Wielka Brytania odes³a³a Soeringa do USA, naruszy³aby art. 3.
Problemem nie jest kara œmierci, jak¹ móg³by wymierzyæ s¹d stanu Wirginia, ale sposób jej wymierzania. Soering móg³ byæ nara¿ony na stres tzw. korytarza œmierci, czyli perspektywy bardzo
d³ugiego pobytu w celi œmierci w ciê¿kich warunkach, a to uznano za nieludzkie traktowanie.
Trybuna³ powo³a³ siê na Konwencjê ONZ dotycz¹c¹ tortur, zakazuj¹c¹ ekstradycji do kraju,
w którym mog¹ byæ one stosowane oraz na raporty Amnesty International, przedstawiaj¹ce
skutki d³ugotrwa³ego przebywania w celi œmierci.
Ju¿ po wyroku Trybuna³u w³adze USA da³y gwarancje, ¿e kara œmierci w stosunku do Soeringa
nie bêdzie orzeczona i wówczas zosta³ on deportowany do USA.

Artyku³ 5 — Prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego
Artyku³ ten ma na celu ochronê wolnoœci jednostki przed arbitralnym zatrzymaniem lub
aresztowaniem.
Artyku³ ten nie chroni ludzi, którym ograniczono wolnoœæ poruszania siê na podstawie np.
przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy równie¿ ograniczeñ zwi¹zanych z normaln¹ s³u¿b¹
wojskow¹ (Engel przeciwko Holandii).
Art. 5 ust. 1 zawiera wyczerpuj¹c¹ listê dopuszczalnych podstaw pozbawienia wolnoœci, która
musi byæ œciœle interpretowana. Ograniczenia wolnoœci mog¹ nast¹piæ w przypadkach:
• skazania przez w³aœciwy s¹d;
• zgodnego z prawem zatrzymania albo aresztowania;
• pozbawienia nieletniego wolnoœci w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub postawienia go przed s¹dem;
• zapobiegania szerzeniu siê chorób zakaŸnych, zatrzymania osoby chorej umys³owo, alkoholika, narkomana lub w³óczêgi;
• zatrzymania lub aresztowania osoby w celu zapobie¿enia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium pañstwa, lub przeciwko której toczy siê postêpowanie o wydalenie lub ekstradycjê.
Drugi cz³on tego prawa gwarantuje ka¿demu ochronê przed arbitralnymi dzia³aniami funkcjonariuszy publicznych. Mog¹ oni pos³ugiwaæ siê jedynie dozwolonymi przez prawo œrodkami,
gdy¿ w myœl demokratycznego pañstwa prawnego w³adze dzia³aj¹ tylko na podstawie prawa
i w granicach prawa.
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Musia³ przeciwko Polsce (1993–1999)
Sprawa dotyczy³a zbyt d³ugiego okresu rozpatrywania wniosku o zwolnienie ze szpitala
psychiatrycznego osoby tam przebywaj¹cej.
Z. Musia³ zosta³ umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na mocy wyroku s¹dowego
w zwi¹zku z niepoczytalnoœci¹ w chwili zabicia ¿ony. Parokrotnie zwraca³ siê do s¹du o zwolnienie go ze szpitala. W marcu 1993 r. uzyska³ zgodê s¹dow¹ na badania psychiatryczne, które
mia³y byæ przeprowadzone przez bieg³ych psychiatrów z innego oœrodka jesieni¹ 1993 r. Badania
takie przeprowadzono w styczniu 1994 r. w Instytucie Psychiatrii Uniwersytetu Jagielloñskiego,
ale opis przekazano do s¹du dopiero w grudniu 1994 r. Psychiatrzy wypowiedzieli siê w sprawie
koniecznoœci dalszego przebywania Z. Musia³a w szpitalu psychiatrycznym.
Trybuna³ orzek³, ¿e dosz³o do naruszenia art. 5 ust. 4 Konwencji, gdy¿ nie by³o niezw³ocznego rozstrzygniêcia o tym, czy pozbawienie wolnoœci Musia³a by³o zgodne z prawem. Taki
d³ugi okres miêdzy badaniem a przygotowaniem opinii jest niekontrolowanym pozbawieniem
wolnoœci. Polska ponosi odpowiedzialnoœæ za pracê bieg³ych.
Musia³ otrzyma³ odszkodowanie w wysokoœci 15 tys. z³ za krzywdy moralne.

Artyku³ 6 — Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego
Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego jest jedn¹ z gwarancji rz¹dów prawa. S¹dy w demokratycznym spo³eczeñstwie musz¹ wzbudzaæ publiczne zaufanie. Tote¿ zastosowano wymóg,
¿e s¹dy maj¹ byæ:
• „ustanowione ustaw¹”,
• niezawis³e i bezstronne,
• w³aœciwe, tzn. sprawy s¹ przypisane do odpowiednich s¹dów (karne, cywilne, administracyjne).
Na rzetelnoœæ procesu s¹dowego sk³adaj¹ siê ponadto:
• zasada domniemania niewinnoœci, dopóki wina nie zostanie udowodniona (w sprawach karnych);
• równoœæ broni (we wszystkich sprawach);
• rozs¹dny termin rozprawy (we wszystkich sprawach);
• jawnoœæ rozprawy (we wszystkich sprawach);
• prawo do obrony i obroñcy z urzêdu, je¿eli kogoœ nie staæ na adwokata (w sprawach karnych)
i prawo do pomocy prawnej (w skomplikowanych sprawach cywilnych);
• niejasnoœci dzia³aj¹ na korzyœæ oskar¿onego (w sprawach karnych);
• rozprawa ma siê toczyæ w zrozumia³ym dla stron jêzyku (we wszystkich sprawach).
Niezmiernie wa¿nym elementem prawa do rzetelnego procesu s¹dowego jest egzekucja orzeczeñ s¹dowych, gdy¿ ca³y proces s¹dowy rozci¹ga siê od momentu wniesienia pozwu do wyegzekwowania wyroku (w sprawach cywilnych i administracyjnych).
Ka¿dy ma równie¿ prawo skutecznych œrodków odwo³awczych do wy¿szych instancji s¹dowych. Prawo to jest zagwarantowane dodatkowo w Konwencji w art. 13.

Airey przeciwko Irlandii (1972–1979)
Sprawa dotyczy³a braku mo¿liwoœci korzystania z instytucji separacji s¹dowej ze wzglêdu
na zbyt wysokie koszty. Pani Airey stara³a siê o separacjê z mê¿em ze wzglêdu na fizyczne
i psychiczne znêcanie siê nad ni¹ i dzieæmi. Nie staæ by³o j¹ na op³acenie adwokata, a odmówiono
jej obroñcy z urzêdu. Ze wzglêdu na skomplikowan¹ procedurê prawn¹ nie mog³a siê reprezen-
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towaæ sama (spoœród 255 spraw o separacjê, wszczêtych w latach 1972–78, w ka¿dej powód by³
reprezentowany przez adwokata).
Trybuna³ orzek³, ¿e dosz³o do naruszenia artyku³ 6 ust. 1, gdy¿ pañstwo kosztami s¹dowymi
nie mo¿e zamykaæ drogi do s¹du. Separacja s¹dowa, jako instytucja przewidziana przez prawo,
musi byæ dostêpna dla ka¿dego, a pañstwo zobowi¹zane jest do dzia³añ pozytywnych, tzn. do
stworzenia takiej sytuacji, by zapewniæ skutecznoœæ prawa.
W stosunku do pani Airey naruszono równie¿ artyku³ 8, gdy¿ nie mog³a domagaæ siê prawnego uznania faktycznej separacji.
Zmiany:
Wprowadzono w Irlandii przepisy o bezp³atnej pomocy prawnej i poradnictwie w sprawach
cywilnych, a decyzje o tym podejmuje niezale¿na Komisja Pomocy Prawnej.

Artyku³ 8 — Prawo do poszanowania ¿ycia rodzinnego i prywatnego
Prawo to jest prawem ka¿dego cz³owieka do jego prywatnoœci, podejmowaniem przez cz³owieka decyzji o tym, jak chce ¿yæ. Prawo to oznacza równie¿ prawo do nawi¹zywania i rozwijania
stosunków z innymi ludŸmi, zw³aszcza w sferze uczuciowej, dla rozwoju i spe³nienia w³asnej
osobowoœci (sprawy homoseksualistów i transseksualistów — Dudgeon przeciwko Wielkiej
Brytanii, Shieffeld i Horsham przeciwko Wielkiej Brytanii).
Sfera ¿ycia intymnego cz³owieka zosta³a zreszt¹ poddana najszerszej ochronie.
Elementem sk³adowym jest prawo do ¿ycia rodzinnego. Trybuna³ w sprawach Marckx przeciwko Belgii, Olsson przeciwko Szwecji zdefiniowa³ pojêcie ¿ycia rodzinnego, jako „wiêzy przynajmniej pomiêdzy bliskim krewnymi”, np. pomiêdzy dziadkami i wnukami, poniewa¿ takie
pokrewieñstwo odgrywa znacz¹c¹ rolê w ¿yciu cz³owieka.
W ramach artyku³u 8 mieœci siê tak¿e ochrona danych osobowych, korespondencji i rozmów
telefonicznych.
Prawo to obejmuje swym zakresem równie¿ ochronê pomieszczeñ mieszkalnych, gara¿y,
samochodów itp.
Artyku³ 8 z jednej strony powstrzymuje pañstwo przed ingerencj¹ w ¿ycie rodzinne i prywatne, z drugiej zaœ nak³ada na nie pozytywne obowi¹zki, tzn. zobowi¹zania do podjêcia dzia³añ
w celu zapewnienia jednostce jak najszerszego korzystania z tego prawa (Marckx przeciwko
Belgii; Airey przeciwko Irlandii).
Artyku³ 8 jest pierwszym z praw zawieraj¹cych w ustêpie 2 dopuszczalne ograniczenia,
które pozwalaj¹ utrzymaæ równowagê w sytuacji konfliktu interesów jednostki z interesami
spo³eczeñstwa demokratycznego.

Leander przeciwko Szwecji (1979–1987)
Sprawa dotyczy³a braku dostêpu do informacji o sobie, bêd¹cych przyczyn¹ odmowy zatrudnienia. Leander mia³ byæ zatrudniony jako stolarz w Muzeum Morskim, znajduj¹cym siê
w pomieszczeniach granicz¹cych z marynark¹ wojenn¹. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa osoby
zatrudniane musia³y byæ sprawdzane w tajnym rejestrze, prowadzonym przez policjê bezpieczeñstwa. Informacje o Leandrze tam zapisane (by³ cz³onkiem partii komunistycznej) uniemo¿liwi³y mu podjêcie pracy. Skar¿¹cy zarzuci³, ¿e nieudostêpnienie przez w³adze szwedzkie tajnych
informacji na jego temat, a tak¿e odmowa na ich podstawie zatrudnienia go, jest naruszeniem
artyku³u 8.
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Trybuna³ orzek³, ¿e nie dosz³o do naruszenia artyku³u 8. Konwencja nie gwarantuje prawa
dostêpu do s³u¿by publicznej, a dzia³ania pañstwa nie stanowi¹ przeszkody dla prowadzenia, przez
skar¿¹cego, ¿ycia prywatnego wed³ug w³asnego wyboru.
Pañstwo ma pewien margines swobody w zbieraniu informacji o obywatelach oraz zatrudnianiu osób na stanowiskach wa¿nych ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa. Ponadto, w ocenie
Trybuna³u, w³adze szwedzkie wprowadzi³y odpowiednie i skuteczne gwarancje przeciw nadu¿yciom.

Marckx przeciwko Belgii ( –1979)
Sprawa dotyczy³a dyskryminacji dziecka pozama³¿eñskiego w prawie rodzinnym i spadkowym. Matka musia³a adoptowaæ w³asne pozama³¿eñskie dziecko, by staæ siê prawn¹ jego
opiekunk¹ i by mog³o ono po niej dziedziczyæ. Wobec dziecka pozama³¿eñskiego nie pos³ugiwano siê pojêciami rodziny i krewnych (wiêzy prawne ³¹czy³y go jedynie z matk¹). Takie dziecko
nie mia³o prawa dziedziczenia po krewnych matki, np. po dziadkach.
Trybuna³ orzek³, ¿e uciekanie siê do adopcji, by wyeliminowaæ ró¿nice pomiêdzy dzieæmi
pozama³¿eñskimi a ma³¿eñskimi jest dyskryminacj¹. Belgia naruszy³a art. 8 — prawo do ¿ycia
rodzinnego bez dyskryminacji. W wyniku tego orzeczenia zmieniono prawodawstwo belgijskie.

Artyku³ 10 — Wolnoœæ s³owa
Wolnoœæ s³owa wed³ug orzecznictwa Trybuna³u oznacza przede wszystkim wyra¿anie opinii
oraz otrzymywanie i rozpowszechnianie informacji i idei. Obok s³owa mówionego, obejmuje ona
tak¿e s³owo pisane, wypowiedzi artystyczne, informacje handlowe, filmy, muzykê rozrywkow¹
i telewizjê kablow¹.
Wolnoœæ s³owa jest jedn¹ z g³ównych podstaw demokratycznego spo³eczeñstwa, warunkiem
jego rozwoju, w tym tak¿e rozwoju pojedynczego cz³owieka.
Artyku³ 10 gwarantuje ka¿demu wolnoœæ s³owa. Jest ona szczególnie wa¿nym narzêdziem dla
polityków, zw³aszcza przedstawiciele opozycji parlamentarnej (Castells przeciwko Hiszpanii)
i dziennikarzy, poruszaj¹cych czêsto dra¿liwe tematy (Jersild przeciwko Danii).
Dziennikarze i prasa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w przekazywaniu ró¿nego rodzaju informacji.
Prasa czêsto nazywana jest public watchdog — publicznym obserwatorem (psem ³añcuchowym),
który obserwuje, w jaki sposób rozwi¹zywane s¹ najistotniejsze dla ludzi sprawy. Wed³ug orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka otrzymywane, przetwarzane i przekazywane
informacje nie mog¹ ograniczaæ siê jedynie do pogl¹dów i informacji, które s¹ odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojêtne, lecz odnosi siê w równym stopniu do takich,
które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój w pañstwie lub w jakiejœ grupie spo³ecznej.
Jednym z podstawowych gwarantów wolnoœci prasy jest ochrona dziennikarskich Ÿróde³ informacji. Decyzje s¹dowe zmuszaj¹ce do ujawnienia ich musz¹ byæ ograniczone do wyj¹tkowych
sytuacji (Goodwin przeciwko Wielkiej Brytanii).
Ró¿ne kontrowersyjne wypowiedzi polityków i dziennikarzy na ³amach prasy oraz procesy
s¹dowe, doprowadzi³y do zakreœlenia granic dopuszczalnej krytyki w stosunku do ró¿nych
podmiotów.
I tak, granice dopuszczalnej krytyki s¹ szersze, gdy krytykuje siê rz¹d ni¿ zwyk³ego obywatela,
czy polityka. W systemie demokratycznym dzia³ania i zaniedbania rz¹du musz¹ byæ przedmiotem
skrupulatnej kontroli nie tylko cia³ ustawodawczych i s¹dów, ale tak¿e prasy i opinii publicznej
(Castells przeciwko Hiszpanii). Jednak ze wzglêdu na swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê rz¹d musi okazywaæ
powœci¹gliwoœæ w siêganiu do sankcji karnych.
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Artyku³ 10 nie jest prawem absolutnym i w ust. 2 zawiera dopuszczalne ograniczenia.
I tak m.in. uwzglêdniono ograniczenie wolnoœci s³owa ze wzglêdu na ochronê moralnoœci m³odzie¿y (Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii), czy ochronê uczuæ i przekonañ religijnych
(Otto-Preminger-Institut przeciwko Austrii).

Castells przeciwko Hiszpanii (1979–1992)
Sprawa dotyczy³a skazania senatora Castellsa w sprawie karnej o szkalowanie rz¹du i jego
funkcjonariuszy, którzy jakoby tolerowali i popierali ataki faszystowskie na dzia³aczy baskijskich. Castells zarzuci³ w³adzom hiszpañskim, ¿e naruszy³y jego swobodê wypowiedzi, gdy¿
jako przedstawiciel spo³eczeñstwa powinien mieæ mo¿liwoœæ dyskusji o problemach spo³ecznie
donios³ych. W³adze hiszpañskie utrzymywa³y, ¿e skazanie Castellsa na rok wiêzienia jest uzasadnione przepisami prawnymi o zniewa¿aniu w³adz oraz ¿e skazanie nast¹pi³o w celu koniecznoœci
zapobie¿enia zak³ócenia porz¹dku publicznego.
Trybuna³ orzek³, ¿e naruszono art. 10, gdy¿ Castellsa ukarano za krytykê rz¹du podjêt¹
w sposób, który powinien byæ akceptowany w spo³eczeñstwie demokratycznym. Swoboda debaty politycznej, równie¿ za poœrednictwem prasy, pozwala na szersze granice krytyki rz¹du
ni¿ zwyk³ego obywatela czy polityka. W³adze pañstwowe musz¹ okazaæ powœci¹gliwoœæ w siêganiu po sankcje karne, gdy mo¿liwe s¹ inne sposoby reakcji na bezpodstawne ataki lub krytykê
ze strony opozycji lub mediów. Mimo ¿e skazanie mia³o podstawy prawne i uzasadniony cel, nie
by³o konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie

Handyside przeciwko Wielkiej Brytanii
Sprawa dotyczy³a konfiskaty ksi¹¿eczki uznanej za obsceniczn¹ (ma³a czerwona ksi¹¿eczka
dla uczniów traktuj¹ca o seksie) oraz ukarania wydawcy grzywn¹. Skar¿¹cy uwa¿a³, ¿e naruszono
art. 10 — wolnoœæ wypowiedzi oraz art. 1 Protoko³u 1 — prawo w³asnoœci i prawo do swobodnego
korzystania z mienia.
Trybuna³ orzek³, ¿e nie dosz³o do naruszenia art. 10 ani te¿ art. 1 Protoko³u 1. Wziêto
pod uwagê zgodne z prawem dzia³anie w³adz (zastosowanie ustawy o pornograficznych publikacjach); uprawniony cel, dla którego dosz³o do zakazu sprzeda¿y oraz konfiskaty ksi¹¿ek
(ochrona moralnoœci m³odych czytelników; z tego powodu ingerencja by³a konieczna w demokratycznym spo³eczeñstwie); proporcjonalnoœæ zastosowanego œrodka do celu (s¹dy dzia³a³y
racjonalnie, w dobrej wierze i w granicach swobody oceny pozostawionej pañstwom przez Konwencjê). Nie by³o tym samym równie¿ naruszenia art. 1 Protoko³u 1 w sprawie konfiskaty
ksi¹¿ek.

Jersild przeciwko Danii ( –1994)
Sprawa dotyczy³a skazania na grzywnê dziennikarza Jersilda, który przygotowa³ program
telewizyjny z udzia³em przedstawicieli organizacji rasistowskiej.
Przeciwko dziennikarzowi wyst¹pili ze skarg¹ dotycz¹c¹ zachêcania do wypowiedzi rasistowskich: biskup Alborgu do ministra sprawiedliwoœci oraz prokurator do S¹du Miejskiego
w Kopenhadze. Jersild uzna³, ¿e jest to ingerencja pañstwa w wolnoœæ s³owa, gdy¿ nie chodzi³o
o propagowanie tej idei, ale zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa duñskiego na negatywne, wrêcz
niebezpieczne zjawisko rozwijaj¹ce siê wœród m³odzie¿y — agresywny rasizm.
Trybuna³ orzek³, ¿e Dania naruszy³a art. 10 Konwencji, ograniczaj¹c Jersildowi wolnoœæ
s³owa.
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Mimo ¿e pañstwo ratyfikowa³o ONZ-owsk¹ Konwencjê w sprawie eliminacji wszelkich form
dyskryminacji rasowej, co zmusza je do przeciwdzia³ania temu zjawisku, to jednak nie mo¿e
karaæ dziennikarza za fakt, ¿e dostrzega negatywne zjawisko i stara siê o tym poinformowaæ
spo³eczeñstwo.
Wolnoœæ s³owa odnosi siê do pogl¹dów i informacji, które s¹ odbierane przychylnie albo
postrzegane jako nieszkodliwe lub obojêtne, odnosi siê w równym stopniu do takich pogl¹dów
i informacji, które obra¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój w pañstwie lub w jakiejœ
grupie spo³ecznej.

Artyku³ 11 — Wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania
Artyku³ ten sk³ada siê z dwóch praw. Pierwsze dotyczy swobodnego, pokojowego zgromadzania siê, które oznacza zarówno spotkania prywatne, jak i w miejscach publicznych.
W celu realizacji tego prawa pañstwo nie mo¿e tylko powstrzymywaæ siê od ingerencji w nie,
ale musi równie¿ zapewniæ bezpieczeñstwo takiemu zgromadzeniu.
Drugi zaœ cz³on tego artyku³u dotyczy dobrowolnego stowarzyszania siê. Oznacza to, ¿e
ochronie na podstawie takiego zapisu nie podlegaj¹ stowarzyszenia korporacyjne, np. samorz¹dy
lekarskie, adwokackie, sêdziowskie itd.
Natomiast ochron¹ objête s¹: stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, zwi¹zki wyznaniowe,
partie polityczne.
W punkcie 2 tego artyku³u, tak jak w poprzednich trzech, zapisane s¹ dozwolone ograniczenia. Jednak tylko tutaj wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla pewnych grup zawodowych.
W korzystaniu z wolnoœci do swobodnego, pokojowego zgromadzania siê, jak i wolnoœci swobodnego stowarzyszania siê ograniczone prawa maj¹ cz³onkowie si³ zbrojnych, policji i administracji pañstwowej.

Turecka Zjednoczona Partia Komunistyczna (TBKB)
oraz Sargin i Yagci przeciwko Turcji (1990–1998)
Sprawa dotyczy³a delegalizacji Tureckiej Zjednoczonej Partii Komunistycznej, oskar¿onej
o próbê os³abienia integralnoœci terytorialnej pañstwa (dokonano tego na podstawie ustawy
o zapobieganiu terroryzmowi).
Trybuna³ orzek³, ¿e dosz³o do naruszenia art. 11, gdy¿ partie polityczne korzystaj¹ z ochrony
wynikaj¹cej z prawa do stowarzyszania siê. Nazwa partii politycznej „komunistyczna”, jak równie¿ ¿adna inna, nie mo¿e usprawiedliwiæ jej rozwi¹zania, przy braku innych wa¿nych powodów
uzasadniaj¹cych podjêcie tak drastycznego œrodka.

Artyku³ 3 Protoko³u Dodatkowego nr 1 — Prawo do wolnych wyborów
Matthews przeciwko Wielkiej Brytanii (1994–1999)
Sprawa dotyczy³a problemu wyborów do Parlamentu Europejskiego na Gibraltarze oraz
jego kontroli na podstawie art. 3 Protoko³u 1 Konwencji. Denise Matthews zarzuci³a w³adzom
brytyjskim, ¿e jako obywatelka brytyjska by³a uprawniona do g³osowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wszêdzie — na terenach pañstw nale¿¹cych do Wspólnoty Europejskiej,
poza Giblartarem. Wielka Brytania zakwestionowa³a mo¿liwoœæ rozwi¹zanie tej sprawy przez
Strasburg uwa¿aj¹c, ¿e Akty Wspólnoty Europejskiej nie mog¹ byæ rozpatrywane na terytorium
Giblartaru, poniewa¿ nie jest on stron¹ Europejskiej Konwencji.
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Trybuna³ orzek³, ¿e dosz³o do naruszenia art. 3 Protoko³u 1, poniewa¿:
1. Art. 1 Konwencji wymaga od pañstw, by zapewni³y ka¿dej osobie podlegaj¹cej ich jurysdykcji prawa i wolnoœci okreœlone w Konwencji, a obowi¹zuj¹ one równie¿ na terenie Giblartaru;
2. Chocia¿ Akty Wspólnot Europejskich nie mog¹ byæ kwestionowane przed Trybuna³em,
to Wielka Brytania jest odpowiedzialna za ich konsekwencje dla obywateli;
3. Konwencja jest ¿ywym instrumentem, który nale¿y interpretowaæ z uwzglêdnieniem dzisiejszych warunków, a dzisiaj pojêcie „wybory” nie odnosi siê jedynie do wyborów do parlamentów krajowych, ale siêga poza ich granice.

Inne orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
„The Sunday Times” przeciwko Wielkiej Brytanii (1973–1979)
Sprawa dotyczy³a zakazu wprowadzonego przez s¹d, który dotyczy³ publikacji artyku³u prasowego przedstawiaj¹cego przyczyny tragedii, zwi¹zanych z urodzeniem okaleczonych dzieci
przez kobiety za¿ywaj¹ce w czasie ci¹¿y lek uspakajaj¹cy — thalidomid. W artykule poddano
równie¿ krytyce sposób zaspakajania roszczeñ poszkodowanych przez firmê farmaceutyczn¹.
Wiêkszoœæ z zaskar¿onych do s¹du ponad siedemdziesiêciu spraw zakoñczy³o siê ugod¹. Skar¿¹cy, w zamian za wycofanie zarzutu niedba³oœci ze strony firmy (lek nie by³ przetestowany),
otrzymali sumê równowartoœci 40% kwoty, któr¹ mogliby otrzymaæ po wygraniu sprawy.
Obok tekstu w prasie ukaza³y siê równie¿ informacje w telewizji.
Zakaz publikacji podtrzymany zosta³ przez najwy¿sze krajowe instancje s¹dowe z uzasadnieniem, ¿e stanowi³aby ona obrazê wymiaru sprawiedliwoœci, poprzez ingerowanie w tocz¹ce
siê w tej sprawie postêpowanie s¹dowe.
Na publikacjê tego artyku³u pozwolono dopiero po tym, gdy na forum parlamentu angielskiego odby³a siê publiczna debata na ten temat.
W skardze do Strasburga gazeta „The Sunday Times” zarzuci³a w³adzom brytyjskim naruszenie wolnoœci s³owa. Domagano siê równie¿ zmiany dotychczasowego prawa dotycz¹cego obrazy
s¹du, a zw³aszcza granic jego stosowania.
Wskazano tak¿e na elementy ró¿nicuj¹ce debatê prasow¹ i parlamentarn¹ (artyku³ 14 — zakaz
dyskryminacji).
Trybuna³ orzek³, ¿e zakaz publikacji artyku³u by³ ingerencj¹ w³adzy publicznej w korzystanie
przez skar¿¹cych ze swobody wypowiedzi (artyku³ 10):
1. Mimo ¿e ingerencja taka przewidziana by³a przez prawo krajowe (zakaz dotyczy³ publikacji
w czasie tocz¹cej siê sprawy w s¹dzie);
2. Mimo ¿e w³adze powo³ywa³y siê na zapisane w Europejskiej konwencji praw cz³owieka
dozwolone ograniczenie ze wzglêdu na cel — zagwarantowanie powagi i bezstronnoœci
w³adzy s¹dowej;
3. Jednak nie by³a niezbêdna w spo³eczeñstwie demokratycznym.
Spo³eczeñstwo ma prawo otrzymywaæ informacje na temat danej sprawy, nawet gdy dotycz¹ce jej fakty i problemy s¹ tematem tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego. Podkreœlono
szczególn¹ rolê prasy jako obserwatora i informatora o tematach wa¿nych dla ogó³u. Z tego te¿
powodu prasa musi mieæ zagwarantowan¹ mo¿liwoœæ bezpiecznego funkcjonowania.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka nie stwierdzi³ jednak naruszenia artyku³u 14.
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A. przeciwko Wielkiej Brytanii (1994–1998)
Sprawa dotyczy³a stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci.
Ch³opiec, bity od wielu lat przez swojego ojczyma, dopiero po interwencji dyrektora szko³y
doczeka³ siê rozpatrzenia swojej sprawy przez s¹d.
Badania lekarskie wykaza³y, ¿e dziecko by³o bite z du¿¹ si³¹ ko³kiem ogrodowym. W procesie obrona nie kwestionowa³a bicia, uzasadniaj¹c to jednak karceniem niezdyscyplinowanego
dziecka. £awa przysiêg³ych uniewinni³a ojczyma.
W skardze do Strasburga A. zarzuci³ pañstwu brak ochrony dzieci przed znêcaniem siê
ze strony doros³ych. Zarzuci³ te¿ pañstwu dyskryminacjê w stosunku do doros³ych, którym
ochrona przed znêcaniem siê nad dzieæmi przys³ugiwa³a.
Trybuna³ orzek³, ¿e dosz³o do naruszenia artyku³u 3, gdy¿ Wielka Brytania nie zagwarantowa³a jednostce odpowiedniej ochrony. Zw³aszcza dzieci i osoby s³abe powinny podlegaæ
szczególnej ochronie pañstwa.
Mimo ¿e prawo angielskie przewidywa³o mo¿liwoœæ karania cielesnego dzieci, to jednak
zachowanie ojczyma A. nie mieœci³o siê w granicach rozs¹dnego karcenia.
Artyku³ 1 Konwencji gwarantuje wszystkim osobom, podleg³ym jurysdykcji Pañstw — Stron
tej¿e Konwencji, jednakow¹ ochronê praw i wolnoœci tam zapisanych. Pañstwo jest odpowiedzialne nie tylko wtedy, gdy sprawc¹ naruszenia jest funkcjonariusz publiczny, ale równie¿
wtedy, gdy uczyni¹ to inne jednostki.
Obowi¹zkiem pañstwa jest zagwarantowanie ka¿demu ochrony przed naruszeniami praw
i wolnoœci cz³owieka, niezale¿nie od tego, kto jest sprawc¹.
Wobec wycofania siê samego A. Trybuna³ nie zaj¹³ siê rozpatrzeniem artyku³u 14 Konwencji
dotycz¹cego zakazu dyskryminacji.

Sheffield i Horsham przeciwko Wielkiej Brytanii (1992–1998)
Sprawa dotyczy³a problemów transseksualistów w uzyskaniu nowego aktu urodzenia po
zmianie p³ci. Jednak wed³ug prawa angielskiego treœæ œwiadectwa urodzenia nie jest wyk³adnikiem
aktualnej sytuacji, ale historycznym zapisem zwi¹zanym z faktem urodzenia siê.
Pani Kristina Sheffield, urodzona jako mê¿czyzna, podda³a siê operacji zmiany p³ci. Jako
transseksualista by³a ci¹gle dyskryminowana, np. po rozwodzie sêdzia orzek³ zakaz kontaktu
z dzieckiem, w niektórych dokumentach nadal pozosta³y niezmienione dane — z tego powodu
zwolniono j¹ z pracy.
Sheffield zarzuci³a, ¿e odmowa prawnego uznania p³ci pooperacyjnej naruszy³a artyku³ 8,
artyku³ 12, artyku³ 14.
Trybuna³ orzek³, ¿e nie dosz³o do naruszenia art. 8 (stosunkiem 11:9, w analogicznej sprawie
Rees z 1986 r. ten stosunek wynosi³ 8:3). Odmowa przez pañstwo uznania p³ci pooperacyjnej
jest dozwolona ze wzglêdu na ci¹gle nieprzekonywuj¹ce badania medyczne oraz brak wspólnej europejskiej postawy wobec problemów zwi¹zanych z prawnym uznaniem zmiany p³ci po
operacji. Wielka Brytania stara³a siê zminimalizowaæ skutki niewygodnych ustaleñ p³ci, zezwalaj¹c na wydanie transseksualistom prawa jazdy, paszportów i innych urzêdowych dokumentów
z nowymi danymi. Jest to jednak problem, który wymaga od pañstwa uregulowania prawnego.
Trybuna³ nie dopatrzy³ siê równie¿ naruszenia art. 12, stwierdzaj¹c, ¿e prawo do ma³¿eñstwa
odnosi siê do tradycyjnego zwi¹zku miêdzy osobami przeciwnej p³ci biologicznej i pañstwa
mog¹ tê kwestiê regulowaæ w prawie krajowym.
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De Wilde, Ooms i Versyp przeciwko Belgii (1966–1971)
Sprawa dotyczy³a zg³oszenia siê na policjê w celu dobrowolnego domagania siê uwiêzienia.
Przyjêcie skar¿¹cych do zamkniêtych oœrodków dla w³óczêgów nast¹pi³o na wyraŸn¹ ich proœbê.
De Wilde zg³osi³ siê na posterunek policji w kwietniu 1966 r. oœwiadczaj¹c, ¿e jest bezrobotny
i bezdomny. Na podstawie ustawy o zwalczaniu w³óczêgostwa i ¿ebractwa s¹d policyjny skaza³
go na dwa lata pobytu w oœrodku zamkniêtym dla w³óczêgów. Zwolniono go po 7 miesi¹cach.
Decyzje s¹du policyjnego w tych sprawach traktowano jako decyzje administracyjne, a nie
orzeczenia s¹dowe. Nie przys³ugiwa³o od nich odwo³anie.
Ooms potraktowany zosta³ jako w³óczêga, gdy zg³osi³ siê na policjê 21 grudnia 1965 r.
z proœb¹ o pomoc w znalezieniu pracy. S¹d policyjny skaza³ go na rok pobytu w domu pomocy.
Versyp zg³osi³ siê na komendê policji oœwiadczaj¹c, ¿e jest bez œrodków do ¿ycia. Biuro
Rehabilitacji Spo³ecznej wyda³o opiniê o umieszczeniu go na dwa lata w oœrodku dla w³óczêgów.
Osoby umieszczone w zamkniêtych oœrodkach dla w³óczêgów mia³y obowi¹zek pracy na
swoje utrzymanie.
Skar¿¹cy zarzucili Belgii naruszenie prawa do wolnoœci osobistej, zmuszanie do wykonywania pracy, naruszenie prawa do rzetelnego procesu s¹dowego oraz brak poszanowania ¿ycia
prywatnego (kontrola korespondencji).
Trybuna³ orzek³, ¿e prawa cz³owieka s¹ niezbywalne i na w³asn¹ proœbê nie mo¿na byæ
pozbawionym wolnoœci. Prawo do wolnoœci jest zbyt wa¿ne dla jednostki w spo³eczeñstwie
demokratycznym — aby mog³a ona utraciæ ochronê tego prawa wy³¹cznie z tego powodu, ¿e
sama domaga siê pozbawienia wolnoœci.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e dozwolone by³o pozbawienie wolnoœci ze wzglêdu na w³óczêgostwo,
gdy¿ jest to przewidziane i w Konwencji, i w prawie belgijskim.
W³adze belgijskie naruszy³y jednak artyku³ 5 w czêœci dotycz¹cej s¹dowej kontroli zgodnoœci z prawem decyzji o pozbawieniu wolnoœci (wyjaœnienie, co oznacza termin s¹d — organa
posiadaj¹ce nie tylko wspólne cechy podstawowe, z których najwa¿niejsz¹ jest niezale¿noœæ od
w³adzy wykonawczej i stron w sprawie, ale i s¹dowe gwarancje proceduralne).
Nie dosz³o do naruszenia artyku³u 4 dotycz¹cego pracy przymusowej, ani artyku³u 8 —
prawa do poszanowania ¿ycia rodzinnego i prywatnego.
Skar¿¹cy nie otrzymali odszkodowania.

Opracowano na podstawie:
Nowicki M. A., Kamienie milowe, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
Nowicki M. A., Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, t. 1 i 2, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2001 i 2002.
Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka — strona internetowa Oœrodka Informacji Rady
Europy.
Vademecum Europejskiej konwencji praw cz³owieka, Centrum Europejskie UW. Oœrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Warszawa 1996.

Opracowanie: Laura Koba
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Sesja VI
Temat: Prawa dziecka
Cele:
æwiczenie umiejêtnoœci wczuwania siê w sytuacjê innych ludzi
rozwijanie umiejêtnoœci twórczego myœlenia
rozpoznawanie potrzeb dziecka w rodzinie, szkole, pañstwie oraz praw zabezpieczaj¹cych
realizacjê tych potrzeb
uwra¿liwienie na problem praw dziecka w Polsce
Polska jest pañstwem, z którego inicjatywy powsta³ najwa¿niejszy dokument dotycz¹cy
dzieci — Konwencja o prawach dziecka.
Dokument ten okreœla system ochrony praw dziecka.
System ochrony praw dziecka kieruje siê zasad¹ dobra dziecka, równoœci, poszanowania jego
praw oraz odpowiedzialnoœci obojga rodziców za jego rozwój i wychowanie.
W Konwencji zapisane s¹ prawa osobiste, socjalne, kulturalne i polityczne.
Do Konwencji o prawach dziecka nawi¹zuje w swej preambule Ustawa o systemie oœwiaty.
To odwo³anie siê do miêdzynarodowego kodeksu wyznacza kierunek interpretacji prawa oœwiatowego w przypadku ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci.

Przebieg zajêæ:
1. Podziel uczestników zajêæ na cztery grupy, np. zgodnie z por¹ roku, w której siê urodzili.
Nastêpnie rozdaj cz³onkom poszczególnych grup KARTY PERSONA Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA lub twarze ludzkie wyciête z kolorowych czasopism,
naklejone na tekturê.
Poinformuj:
Æwiczenie to jest zaproszeniem do zabawy. Spójrzcie na œwiat oczami innej osoby, wyobra¿aj¹c
sobie: jak siê ona nazywa, gdzie mieszka, kim jest, jak wygl¹da³o jej dzieciñstwo, jakie jej potrzeby
w dzieciñstwie by³y zaspokojone, a jakie nie.
Aby mog³a rozwin¹æ siê fantazja, niezbêdne jest przyjêcie kilku podstawowych zasad:
— w æwiczeniu nie ma wspó³zawodnictwa,
— wa¿na jest spontanicznoœæ,
— nale¿y unikaæ uogólnieñ i d³ugich monologów,
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— nie mo¿na przerywaæ, poprawiaæ wypowiedzi osób bior¹cych udzia³ w æwiczeniu ani interpretowaæ znaczenia kart,
— ka¿dy cz³onek ma³ej grupy mo¿e odmówiæ udzia³u w æwiczeniu,
— ka¿dorazowo tylko jedna osoba odkrywa swoj¹ kartê.
Ka¿dy cz³onek grupy losuje jedn¹ kartê. Opisuje osobê. Nale¿y podaæ imiê, nazwisko, miejsce
zamieszkania, zawód, opisaæ dzieciñstwo, podaæ potrzeby, które by³y zaspokojone i te, które nie
by³y zaspokojone.
Wszyscy s³uchaj¹ zgodnie z przedstawionymi wy¿ej zasadami.
Nastêpna osoba z grupy wyci¹ga kartê wtedy, gdy osoba wystêpuj¹ca przed nim zakoñczy swoj¹
opowieœæ.
Pamiêtaj o tym, ¿e przebieg zajêæ zale¿y od fantazji i pomys³owoœci uczestników.
Zadaniem prowadz¹cego jest stworzenie atmosfery sprzyjaj¹cej æwiczeniu empatii.
2. Po æwiczeniu poproœ uczestników o podzielenie siê swoimi refleksjami i uwagami.
Zapytaj:
— czy ³atwo jest wczuwaæ siê w sytuacjê innych osób?
— co pomaga, a co utrudnia wczuwanie siê w sytuacjê drugiego cz³owieka?
3. Zachêæ do spisania na arkuszu papieru wszystkich potrzeb dziecka, które pojawi³y siê w trakcie opowieœci w poszczególnych grupach.
Uzupe³nij zapisy, je¿eli dojdziesz do wniosku, ¿e jest to konieczne.
4. Poproœ uczestników zajêæ, aby w mniejszych grupach (sk³ad grup mo¿e byæ taki sam, jak
w poprzednim æwiczeniu) odpowiedzieli na nastêpuj¹ce pytanie:
Czego dziecko mo¿e oczekiwaæ od rodziny, od szko³y, od pañstwa?
Ze wzglêdu na specyfikê zajêæ wyodrêbnimy z obszaru przynale¿nemu pañstwu — szko³ê.
Poleæ uzupe³nienie nastêpuj¹cej tabeli:
Potrzeby dziecka

Prawa w Konwencji
o prawach dziecka

Praktyka
spo³eczna

Postulaty na
przysz³oœæ

Rodzina

Szko³a

Pañstwo

Nale¿y odnieœæ potrzebê dziecka z wyodrêbnionego obszaru oddzia³ywañ (rodzina, szko³a,
pañstwo) do zapisów w Konwencji o prawach dziecka oraz zastanowiæ siê nad prawem lub
prawami dziecka, których realizacja mo¿e zaspokoiæ dan¹ potrzebê. Zapisy nale¿y skonfrontowaæ z praktyk¹ spo³eczn¹ i sformu³owaæ postulaty na przysz³oœæ.
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Jako materia³ pomocniczy rozdaj grupom tekst poœwiêcony Konwencji o prawach dziecka
(za³¹cznik nr 1).
5. Poproœ przedstawicieli grup o prezentacjê prac. Wspólnie je omówcie i uzupe³nijcie. Zwróæ
uwagê na najwa¿niejsz¹ potrzebê dziecka — potrzebê mi³oœci, która, niestety, nie mo¿e byæ
zaspokojona prawem do mi³oœci. Taki zapis zobowi¹zywa³by ludzi do uczuæ, by³by wiêc zapisem nierealnym. Nikogo nie mo¿na zmusiæ do kochania drugiego cz³owieka. W Konwencji
ONZ takie zapisy prawne, jak: prawo do ochrony i opieki, prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadkach rozwodu, wolnoœæ od przemocy fizycznej
i psychicznej, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do ¿ycia, rozwoju itp., stwarzaj¹
warunki, aby potrzeba bycia kochanym mog³a byæ zaspokojona.
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ZA£¥CZNIK nr 1

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Jest pierwszym dokumentem miêdzynarodowym okreœlaj¹cym prawa i wolnoœci osobiste
dziecka. Nad przestrzeganiem Konwencji czuwa Komitet Praw Dziecka. Pañstwa, które ratyfikowa³y Konwencjê, zobowi¹zane s¹ do sk³adania sprawozdañ z przestrzegania praw dziecka
oraz z d¹¿enia do jak najlepszego ich wdra¿ania.
W czêœci I zapisano zadania pañstwa wobec dzieci oraz przedstawiono katalog praw, które
dzieciom przys³uguj¹.
Artyku³ 1 zawiera definicjê dziecka. Wed³ug Konwencji „dziecko” oznacza: ka¿d¹ istotê ludzk¹
w wieku poni¿ej osiemnastu lat, chyba ¿e zgodnie z prawem odnosz¹cym siê do dziecka uzyska ono
wczeœniej pe³noletnoœæ.
Ni¿ej zapisano zasadê niedyskryminacji oraz jak najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka
przez rodziców i pañstwo.
Prawa i wolnoœci (swobody) zagwarantowane dzieciom przez Konwencjê:
art. 6 — prawo do ¿ycia i rozwoju;
art. 7 — prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa;
art. 8 — prawo do to¿samoœci;
art. 9 — prawo do ochrony wiêzi rodzinnych;
art. 10 — prawo do poruszania siê w kraju i poza nim w celu ³¹czenia siê z rodzin¹;
art. 12 — prawo do wyra¿ania pogl¹dów w sprawach jego dotycz¹cych;
art. 13 — prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;
art. 14 — swoboda myœli, sumienia i wyznania;
art. 15 — swoboda zrzeszania siê oraz wolnoœæ pokojowych zgromadzeñ;
art. 16 — prawo do prywatnoœci, korespondencji i ¿ycia rodzinnego oraz prawo do ochrony
prawnej;
art. 17 — prawo do uzyskiwania ró¿nych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami;
art. 20 — prawo dziecka pozbawionego rodziny do ochrony ze strony pañstwa;
art. 21 — prawo do adopcji;
art. 22 — prawa dziecka — uchodŸcy;
art. 23 — prawa dziecka niepe³nosprawnego;
art. 24 — prawo do ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej;
art. 25 — prawo dziecka izolowanego w instytucjach leczniczych do ochrony;
art. 26 — prawo do korzystania z pomocy spo³ecznej;
art. 27 — prawo do odpowiedniego standardu ¿ycia;
art. 28 i 29 — prawo do nauki;
art. 30 — prawa dziecka nale¿¹cego do mniejszoœci etnicznej, religijnej lub jêzykowej;
art. 31 — prawo do wypoczynku;
art. 32 — prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym;
art. 40 — prawa dziecka podejrzanego, oskar¿onego b¹dŸ uznanego winnym.
Inne artyku³y tej czêœci Konwencji dotycz¹ ochrony dziecka przed:
art. 2 — dyskryminacj¹;

149

art. 11 — nielegalnym wywozem za granicê;
art. 19 — wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystywaniem seksualnym;
art. 33 — narkomani¹;
art. 34 — nadu¿yciami seksualnymi;
art. 35 — uprowadzeniem i handlem dzieæmi;
art. 36 — jakimkolwiek wyzyskiem;
art. 37 — torturowaniem b¹dŸ okrutnym, nieludzkim czy poni¿aj¹cym traktowaniem lub karaniem;
art. 38 i 39 — aktywnym udzia³em w konfliktach zbrojnych.
Czêœæ II dotyczy zadañ i funkcjonowania Komitetu Praw Dziecka, III zaœ — ratyfikacji Konwencji, poprawek i mo¿liwych zastrze¿eñ.
Polska z³o¿y³a zastrze¿enia do art. 7, który stanowi: prawo dziecka przysposobionego do
poznania rodziców naturalnych bêdzie podlega³o ograniczeniu poprzez obowi¹zywanie rozwi¹zañ
prawnych umo¿liwiaj¹cych przysposabiaj¹cym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka.
Drugie zastrze¿enie dotyczy³o granicy wieku, od której dopuszczalne jest powo³ywanie do
s³u¿by wojskowej. W Polsce wiek ten jest wy¿szy ni¿ dopuszczony w Konwencji.
Polska z³o¿y³a równie¿ deklaracje odnoœnie art. 12–16, których realizacja w naszym kraju
dokonuje siê z poszanowaniem w³adzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami
dotycz¹cymi miejsca dziecka w rodzinie i poza ni¹.
ród³o: Czy¿ E., Prawa dziecka, Zeszyt 5. HFPC, Warszawa 1998
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P

Bogna Chmielewska
Marzena Rafalska

RAWA UCZNIA I SAMORZ¥DNOŒÆ W SZKOLE

Sesja I
Temat: Kompetencje i mo¿liwoœci dzia³ania
poszczególnych organów szko³y w zakresie praw cz³owieka
Cele:
okreœlenie roli poszczególnych organów szko³y w podnoszeniu standardu przestrzegania
praw dziecka w szkole
rozwijanie umiejêtnoœci diagnozowania stanu przestrzegania praw dziecka w szkole
Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty opisuje dzia³anie i precyzuje kompetencje nastêpuj¹cych organów szko³y:
1. Rada szko³y (placówki) — w myœl artyku³u 50 (miêdzy innymi):
— uchwala statut szko³y,
— przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego œrodków specjalnych szko³y
i opiniuje plan finansowy szko³y,
— mo¿e wystêpowaæ do organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
i dokonanie oceny dzia³alnoœci szko³y, jej dyrektora lub nauczyciela,
— opiniuje plan pracy szko³y, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz
inne sprawy istotne dla szko³y lub placówki,
— z w³asnej inicjatywy ocenia sytuacjê oraz stan szko³y i wystêpuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadz¹cego, wojewódzkiej rady oœwiatowej,
— mo¿e gromadziæ fundusze i wydatkowaæ je zgodnie z uchwalonym regulaminem.
2. Dyrektor — w myœl artyku³u 39 (miêdzy innymi):
— kieruje dzia³alnoœci¹ szko³y,
— sprawuje nadzór pedagogiczny,
— sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego (...),
— mo¿e, w drodze decyzji, skreœliæ ucznia z listy uczniów w przypadkach okreœlonych
w statucie szko³y,
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— w wykonywaniu swoich zadañ wspó³pracuje z rad¹ szko³y, rad¹ pedagogiczn¹, rodzicami
i samorz¹dem uczniowskim.
3. Rada pedagogiczna — w myœl art. 41, 42, (miêdzy innymi):
— przygotowuje projekt statutu szko³y i jego zmian,
— zatwierdza plany pracy szko³y,
— podejmuje uchwa³y w sprawie skreœlenia z listy uczniów,
— opiniuje organizacjê pracy szko³y.
4. Rada rodziców — w myœl artyku³ów 53, 54 (miêdzy innymi):
— mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw szko³y.
5. Samorz¹d uczniowski — art. 55.
(Kompetencje samorz¹du uczniowskiego bêd¹ omówione w dalszej czêœci zajêæ.)
Organy te powinny ze sob¹ œciœle wspó³pracowaæ we wszystkich dziedzinach ¿ycia szko³y,
tak¿e w kwestii przestrzegania praw dziecka. Ka¿dy z nich, dzia³aj¹c w ramach swoich uprawnieñ,
mo¿e i powinien mieæ wp³yw na podnoszenie standardu ich respektowania.

Przebieg zajêæ:
1. Na wstêpie konieczne jest dok³adne okreœlenie, jakie prawa nale¿y zagwarantowaæ dziecku
w szkole, bior¹c pod uwagê cel jego pobytu w niej.
Zbierz wypowiedzi podawane z sali i zapisz je na arkuszu papieru.
W trakcie dyskusji i omawiania precyzuj treœci poszczególnych praw.
Zwróæ uwagê na to, czy pojawi³y siê prawa ucznia, gwarantowane w ró¿nych dokumentach
krajowych i miêdzynarodowych. Wed³ug przedstawicieli Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka s¹ to nastêpuj¹ce prawa:
— prawo do znajomoœci swoich praw,
— prawo do informacji (w tym o ocenie),
— wolnoœæ wypowiadania pogl¹dów i opinii, w tym w sprawach ucznia,
— wolnoœæ myœli, sumienia, wyznania,
— wolnoœæ zrzeszania siê,
— wolnoœæ od poni¿aj¹cego traktowania i karania,
— prawo do ¿yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
— ochrona prywatnoœci ucznia,
— równe traktowanie wobec prawa szkolnego,
— prawa proceduralne 1.
Zwróæ uwagê, by nie nazywaæ prawami tak zwanych uprawnieñ uczniowskich, ustalanych
w wewnêtrznym prawie szkolnym (na przyk³ad: prawo do dwóch klasówek w tygodniu).
2. Podziel uczestników losowo na trzy zespo³y. Ka¿demu z zespo³ów przydziel rolê jednego
z organów szko³y: dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców (dzia³alnoœæ samorz¹du
uczniowskiego bêdzie analizowana podczas kolejnej sesji).
1

Wokó³ praw dziecka, HFPC 1993; Prawa ucznia w szkole — raport z badañ, opracowanie E. Czy¿, HFPC 1996.
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Zadaniem zespo³ów bêdzie zaprojektowanie, w ramach w³asnych uprawnieñ, dzia³añ podnosz¹cych standard przestrzegania praw cz³owieka w szkole.
Zaproœ zespo³y do prezentacji opracowañ na forum.
Podczas prezentacji opracowañ poszczególnych zespo³ów uczestnicy zajêæ mog¹ zadawaæ
pytania, uzupe³niaæ wypowiedzi.
Zwracaj uwagê na podobieñstwa, wskazuj¹ one bowiem na mo¿liwoœæ wspólnych dzia³añ
w szkole.
3. Przed przyst¹pieniem do realizacji nastêpnego zadania wyg³oœ krótkie wprowadzenie.
Czynnoœci¹ poprzedzaj¹c¹ dzia³ania na rzecz podniesienia standardu przestrzegania praw cz³owieka w szkole jest zdiagnozowanie sytuacji istniej¹cej w szkole. Mo¿na wyró¿niæ obszary, którym
nale¿y siê przyjrzeæ z perspektywy praw cz³owieka. S¹ to:
— relacje pomiêdzy nauczycielami i uczniami,
— relacje pomiêdzy nauczycielami i dyrektorem,
— relacje pomiêdzy nauczycielami i rodzicami,
— regu³y i procedury szkolne,
— teren i baza szko³y.
Jakoœæ wymienionych relacji, kszta³t regu³ i procedur szkolnych oraz baza szko³y maj¹ wp³yw na
poziom respektowania praw cz³owieka w szkole.
4. Ponownie podziel losowo uczestników na cztery zespo³y.
Zadaniem zespo³ów jest sporz¹dzenie listy pytañ. Nale¿y poszukaæ na nie odpowiedzi, jeœli
chce siê zdiagnozowaæ dany obszar. Odpowiedzi te dadz¹ obraz stanu respektowania praw
cz³owieka w szkole.
Poproœ zespo³y o zaprezentowanie swoich prac. Pozostali uczestnicy mog¹ uzupe³niaæ listê
pytañ o w³asne propozycje.
W podsumowaniu æwiczenia podkreœl, ¿e wybór metod, sposobów zbierania informacji jest
spraw¹ wtórn¹. Na pocz¹tku najwa¿niejsze jest postawienie pytañ badawczych, na które
chcemy uzyskaæ odpowiedŸ.

Sesja II
Temat: Samorz¹dnoœæ uczniowska w szkole
Cele:
zmiany w rozumieniu istoty samorz¹dnoœci uczniowskiej i jej roli w przygotowaniu do
funkcjonowania w spo³eczeñstwie obywatelskim
rozwój umiejêtnoœci tworzenia warunków dla samorz¹dnych dzia³añ uczniów
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Przebieg zajêæ:
1. Poproœ uczestników o zdefiniowanie pojêcia „samorz¹dnoœæ uczniowska” metod¹ „kuli
œniegowej”. Wyjaœnij, na czym polega ta metoda.
„Kula œniegowa” — na wstêpie uczestnicy samodzielnie definiuj¹ podane pojêcie, potem
uzgadniaj¹ definicjê tego pojêcia w parach, nastêpnie pary ³¹cz¹ siê w czwórki, i tak dalej, a¿
do stworzenia jednego zespo³u i jednej definicji, na któr¹ wszyscy siê zgodz¹.
Zwróæ uwagê na to, aby wypracowana definicja zawiera³a nastêpuj¹ce elementy:
— reprezentowanie interesów wszystkich uczniów,
— samodzielne podejmowanie decyzji i branie za ni¹ odpowiedzialnoœci.
Zachêæ do prezentacji wyników prac grup.
Podaj kilka przyk³adów definicji samorz¹dnoœci znanych pedagogów, np.:
Samorz¹dnoœæ to zasada, wed³ug której kszta³tuj¹ siê oddolnie normy wspó³¿ycia jednostek
w grupie polegaj¹ce na wewn¹trzsterownoœci grupy, posiadaniu i rzeczywistym wykorzystywaniu uprawnieñ do podejmowania decyzji wewn¹trzgrupowych, o nieskrêpowanych mo¿liwoœciach organizowania siê, solidarnego wystêpowania w obronie interesów grupowych i wzglêdnie
autonomicznego dzia³ania w obrêbie oddolnie tworzonych organów samorz¹dowych.
(Aleksander Kamiñski) 2
Samorz¹d to forma organizacji spo³ecznoœci uczniowskiej funkcjonuj¹ca na demokratycznych
zasadach wspó³¿ycia miêdzy jednostkami i miêdzy grupami. Samorz¹d jest statutow¹ wewn¹trzszkoln¹ organizacj¹ uczniów reprezentowan¹ na zewn¹trz przez wybrane spoœród nich i przez
nich organy przedstawicielskie (rady, zarz¹dy, komisje).
(Julian Radziewicz) 3
2. Poproœ ca³¹ grupê o zastanowienie siê nad tym, jakie umiejêtnoœci i postawy mo¿na kszta³towaæ poprzez dzia³alnoœæ samorz¹dow¹. Zapisz wypowiedzi uczestników na du¿ym arkuszu.
Na arkuszu z pewnoœci¹ znajdzie siê wielka ró¿norodnoœæ umiejêtnoœci i postaw, na przyk³ad:
umiejêtnoœci komunikacyjne, wspó³pracy w zespole, podejmowania decyzji, rozwi¹zywania
konfliktów, umiejêtnoœci organizacyjne, umiejêtnoœci stosowania procedur demokratycznych, postawa prospo³eczna, kreatywna.
Zwróæ uwagê, jak wa¿ne jest dla przygotowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie, wspieranie dzia³alnoœci samorz¹dowej uczniów. Szko³a mo¿e byæ bezpiecznym miejscem do podejmowania
ró¿nego rodzaju spo³ecznej aktywnoœci, dokonywania wyborów, brania odpowiedzialnoœci.
Œwiadomoœæ tego powinni mieæ wszyscy nauczyciele, po to, ¿eby nie dzia³o siê tak, jak opisuje
J. Radziewicz3 :
Nauczyciele na ogó³ nie s¹ przeciw samorz¹dnoœci uczniów. Wielu uznaje samorz¹d uczniowski, czyli toleruje go. A wiêc ustawia siê obok samorz¹du, uwa¿aj¹c, ¿e czym innym s¹ jego
nauczycielskie obowi¹zki, a czym innym w³asna, niezale¿na aktywnoœæ uczniów.
2
3

Kamiñski A., Samorz¹d m³odzie¿y jako metoda wychowawcza, WSiP, 1985.
Radziewicz J., Równi wœród równych, czyli o samorz¹dzie uczniowskim, Nasza Ksiêgarnia 1985.
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Podkreœl wielk¹ wartoœæ edukacyjn¹ samorz¹dowej dzia³alnoœci uczniów. Umo¿liwienie
uczniom samorz¹dnego dzia³ania przynosi korzyœci, których osi¹gniêcie bywa niemo¿liwe
przy zachowaniu wy³¹cznie dyrektywnych metod kierowania szko³¹. Zadaniem szko³y jest
stwarzanie warunków do rozwoju samorz¹dnoœci, czyli dawanie uczniom przestrzeni do
przejawiania samodzielnej aktywnoœci w wielu obszarach.
3. Rozdaj uczestnikom zajêæ artyku³ 55 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty.
Poproœ, aby dokonali analizy tego artyku³u i zastanowili siê nad jego zawartoœci¹ treœciow¹
i mo¿liwoœci¹ pe³nej realizacji jego zapisów.
W trakcie dyskusji ca³a grupa analizuje poszczególne zapisy i problemy zg³aszane przez
uczestników.
Zwróæ uwagê na zapis, dotycz¹cy wyboru nauczyciela pe³ni¹cego rolê opiekuna. Jak nale¿y
rozumieæ „wybór”? Czy na przyk³ad z grona ca³ej rady pedagogicznej, czy z zaproponowanych przez radê pedagogiczn¹ osób? Czy nauczyciel mo¿e nie zgodziæ siê na propozycjê
uczniów?
Podobnie krytycznie mo¿na przeanalizowaæ pozosta³e zapisy artyku³u 55.
4. Zaprezentuj uczestnikom typologiê samorz¹dów uczniowskich dokonan¹ przez prof. Z.
Gasia. Wyró¿nia on 7 typów samorz¹dów. Zaznacz, ¿e kryteriami stworzenia tej typologii
s¹: rola, jak¹ pe³ni samorz¹d w szkole oraz wzajemne relacje miêdzy gronem pedagogicznym
a uczniami.
S¹ to nastêpuj¹ce typy:
—
—
—
—
—
—
—

samorz¹d reprezentacyjny,
samorz¹d dyspozycyjny (konformistyczny),
samorz¹d konfrontacyjny,
samorz¹d nieistniej¹cy,
samorz¹d rotacyjny,
samorz¹d rywalizacyjny,
samorz¹d wspó³dzia³aj¹cy.

Podziel grupê na cztery zespo³y. Ka¿dy z zespo³ów otrzymuje do przeanalizowania jeden typ
samorz¹du i przygotowuje na planszach odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
— jakie s¹ typowe dzia³ania podejmowane przez dany samorz¹d?
— jakie korzyœci z dzia³ania takiego samorz¹du maj¹ uczniowie — zaanga¿owani i niezaanga¿owani w jego dzia³alnoœæ?
— jakie korzyœci z dzia³ania takiego samorz¹du maj¹ pracownicy szko³y?
Poproœ, aby ka¿dy z zespo³ów zaprezentowa³ swoje przemyœlenia.
Na forum grupy wspólnie zastanówcie siê:
— jakie straty ponosz¹ wszyscy z funkcjonowania danego typu samorz¹du?
— jakie mo¿liwoœci i szanse pozostaj¹ niewykorzystane?
— w jakim stopniu ta typologia znajduje odbicie w rzeczywistoœci?
Wykonuj¹c to æwiczenie, nale¿y wracaæ pamiêci¹ do definicji samorz¹dnoœci oraz do zestawu
umiejêtnoœci i postaw kszta³towanych poprzez dzia³alnoœæ samorz¹dow¹.
5. Ponownie podziel uczestników na cztery grupy.
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Zadaniem ka¿dej z nich jest sporz¹dzenie planszy z odpowiedziami na pytanie: Jakie dzia³ania
powinna podejmowaæ szko³a, chc¹c tworzyæ jak najlepsze warunki do rozwoju samorz¹dnoœci?
Po prezentacji i omówieniu propozycji ka¿dego zespo³u zbierz powtarzaj¹ce siê wypowiedzi
i sporz¹dŸ listê ca³ej grupy.
Zwróæ uwagê, aby na wspólnej liœcie pojawi³y siê nastêpuj¹ce elementy:
— osadzona w programie wychowawczym szko³y koncepcja funkcjonowania i rozwoju
samorz¹dnoœci uczniowskiej,
— edukacja obywatelska (nauczanie i praktykowanie),
— realny wp³yw uczniów na ¿ycie szko³y,
— sposób tworzenia, zawartoœæ i funkcjonowanie wewnêtrznego prawa szkolnego,
— doskonalenie nauczycieli,
— motywowanie nauczycieli do animowania i wspierania samorz¹dnoœci uczniowskiej.
6. Rozdaj uczestnikom arkusz dotycz¹cy roli opiekuna samorz¹du, poproœ o jego indywidualnie
wype³nienie.
Na arkuszu powinny znaleŸæ siê trzy polecenia nastêpuj¹cej treœci:
— Opisz dzia³alnoœæ opiekuna, zadania jakie wykonuje.
— Opisz dzia³ania innych osób, dziêki którym opiekun dobrze pracuje.
— Opisz oczekiwania innych osób wobec opiekuna.
Wype³nione arkusze zostaj¹ pociête na trzy czêœci, zgodnie z treœci¹ poleceñ. Podziel grupê
na trzy zespo³y. Ka¿dy zespó³ ma za zadanie zebraæ na planszy powtarzaj¹ce siê wypowiedzi
(dotycz¹ce jednej, przydzielonej czêœci arkusza) i przedstawiæ je na forum grupy.
Æwiczenie to umo¿liwia dokonanie opisu roli opiekuna. Pokazuje zale¿noœæ pomiêdzy jakoœci¹ pracy opiekuna samorz¹du i wspieraniem go przez innych nauczycieli. Pozwala dostrzec
zbie¿noœci i rozbie¿noœci zwi¹zane z ró¿nymi oczekiwaniami.
W realnej szkole æwiczenie to mo¿e byæ pocz¹tkiem dyskusji o wspó³pracy opiekuna samorz¹du i pozosta³ych cz³onków rady pedagogicznej.
Pamiêtaj:
Gdy nastêpuje zjednoczenie wokó³ wspólnych wartoœci i wspólnych celów, zwykli ludzie osi¹gaj¹
niezwyk³e rezultaty.
(Ken Blanchard)
7. Poproœ ca³¹ grupê o zastanowienie siê i przedyskutowanie, jakie s¹ bariery i przeszkody
w rozwoju uczniowskiej samorz¹dnoœci. Efekty dyskusji ca³ej grupy zapisz na wspólnym
arkuszu. Przeszkody spisane na arkuszu podziel, razem z grup¹, na te tkwi¹ce „wewn¹trz”
i „na zewn¹trz” nauczyciela, te istniej¹ce subiektywne i obiektywne.
Nastêpnie zaproponuj grupie, aby zastanowi³a siê nad mo¿liwoœciami i sposobami przezwyciê¿ania tych przeszkód.
8. Kolejne zadanie jest bezpoœredni¹ kontynuacj¹ poprzedniego æwiczenia. Nawi¹zuje do pe³nionej przez uczestników zajêæ funkcji wizytatora.
Podziel uczestników na czteroosobowe zespo³y i poproœ, ¿eby opracowali roczny program
dzia³añ wizytatora, który bêdzie wspiera³ rozwój samorz¹dnoœci i podnosi³ standard respektowania praw cz³owieka w szkole. Zaproœ zespo³y do zaprezentowania efektów wspólnej
pracy na forum grupy.
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Æwiczenie to podsumowuje ca³¹ dotychczasow¹ pracê. Wa¿ne jest zwrócenie uwagi na wspieraj¹c¹ funkcjê wizytatora w podnoszeniu standardów przestrzegania praw cz³owieka w szkole
i rozwoju samorz¹dnoœci. Wizytator musi tak¿e pamiêtaæ o funkcji kontrolnej, któr¹ pe³ni.
Powinien zdecydowanie reagowaæ w przypadkach naruszeñ prawa i sytuacjach nierespektowania praw cz³owieka w szkole.
Taka postawa wizytatora mo¿e mieæ bardzo du¿y wp³yw na wytworzenie siê normy poszanowania praw cz³owieka w szkole.
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S

Katarzyna Koszewska
El¿bieta To³wiñska-Królikowska

ZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
UWZGLÊDNIAJ¥CY PROBLEMATYKÊ PRAW CZ£OWIEKA
— PROCEDURA TWORZENIA

Sesja I
Temat: Podstawy prawne
Cele:
doskonalenie umiejêtnoœci analizy dokumentów prawnych pod k¹tem wychowawczej roli
reformuj¹cej siê szko³y
poznanie proponowanej przez twórców reformy koncepcji szko³y, jej roli, funkcji oraz kierunku zmian
Warto, aby przed rozpoczêciem pracy nad programowymi dokumentami szko³y, rada pedagogiczna zapozna³a siê z treœci¹ dokumentów prawa oœwiatowego. Nauczyciele powinni nie
tylko poznaæ treœæ podstawy programowej i odnieœæ j¹ do nauczanych przez siebie przedmiotów, ale równie¿ przyjrzeæ siê zapisom, które dotycz¹ mo¿liwoœci zapewnienia wszechstronnego
rozwoju ucznia w szkole.

Przebieg zajêæ:
1. Podziel uczestników zajêæ na trzy grupy. Rozdaj tekst Konstytucji RP (grupa I), ustawy
o systemie oœwiaty (grupa II), rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów szkó³ (grupa III).
Poproœ, aby cz³onkowie grup znaleŸli te zapisy, które odnosz¹ siê do kwestii wychowania.
Omów wyniki prac grup na forum. Podsumuj dyskusjê.
Analiza zapisów prawnych dowodzi, ¿e to rodzice s¹ pierwszymi i najwa¿niejszymi wychowawcami swoich dzieci. Nauczyciele wspieraj¹ rodziców w wychowaniu. Uczeñ postrzegany
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jest w kategoriach podmiotowoœci, czego konsekwencj¹ jest poszanowanie jego godnoœci,
praw i wolnoœci.
Szko³a ma obowi¹zek stworzyæ program wychowawczy, który bêdzie realizowany przez
wszystkich nauczycieli. Program wychowawczy szko³y uchwala rada pedagogiczna po zasiêgniêciu opinii rady rodziców i samorz¹du uczniowskiego. Statut szko³y okreœla cele i zadania
szko³y, uwzglêdnione w programie wychowawczym.
2. Rozdaj grupom za³¹cznik do rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kszta³cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó³ (za³¹cznik nr 1). Poproœ, aby uczestnicy mniejszych grup przeczytali zapisy
traktuj¹ce o nauczaniu (pierwsza grupa), kszta³ceniu umiejêtnoœci (druga grupa) i wychowaniu (trzecia grupa), które znajduj¹ siê we wstêpie wy¿ej wymienionego dokumentu.
Ka¿da z grup ma zastanowiæ siê nad nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

•
•

jakie zadania staj¹ przed nauczycielem we wskazanym obszarze?
przestrzeganie jakich praw cz³owieka zapewnia realizacja zadañ w okreœlonym obszarze?

3. Poproœ przedstawicieli trzech grup o prezentacjê wyników dyskusji na forum. Wspólnie
wyci¹gnijcie wnioski.
Nauczanie, kszta³cenie umiejêtnoœci i wychowanie — to nieroz³¹czne obszary pracy ka¿dego
nauczyciela w reformuj¹cej siê szkole.
Realizacja zadañ w okreœlonym obszarze zapewnia przestrzeganie praw cz³owieka i ochronê
jego wolnoœci na terenie szko³y.
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ZA£¥CZNIK nr 1

ZADANIA OGÓLNE SZKO£Y
Nauczyciele powinni d¹¿yæ do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzêdnego celu
pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadañ
w zakresie nauczania, kszta³cenia umiejêtnoœci i wychowania. Zadania te tworz¹ wzajemnie
uzupe³niaj¹ce siê i równowa¿ne wymiary pracy ka¿dego nauczyciela.
Szko³a w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególnoœci:
1. Naukê poprawnego i swobodnego wypowiadania siê, pisania i czytania ze zrozumieniem.
2. Poznawanie wymaganych pojêæ i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umo¿liwiaj¹cym
co najmniej kontynuacjê nauki na nastêpnym etapie kszta³cenia.
3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamiêciowego opanowania przekazywanych treœci.
4. Rozwijanie zdolnoœci dostrzegania ró¿nego rodzaju zwi¹zków i zale¿noœci (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
5. Rozwijanie zdolnoœci myœlenia analitycznego i syntetycznego.
6. Przekazywanie wiadomoœci przedmiotowych w sposób integralny, prowadz¹cy do lepszego
rozumienia œwiata, ludzi i siebie.
7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i ¿ycia spo³ecznego.
8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
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W szkole uczniowie powinni kszta³ciæ swoje umiejêtnoœci wykorzystywania zdobywanej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotowaæ siê do pracy w warunkach wspó³czesnego œwiata.
Nauczyciele stwarzaj¹ uczniom warunki do nabywania nastêpuj¹cych umiejêtnoœci:
1. Planowania, organizowania i oceniania w³asnej nauki, przyjmowania za ni¹ coraz wiêkszej
odpowiedzialnoœci.
2. Skutecznego porozumiewania siê w ró¿nych sytuacjach, prezentacji w³asnego punktu widzenia i uwzglêdniania pogl¹dów innych ludzi, poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym, przygotowania do publicznych wyst¹pieñ.
3. Efektywnego wspó³dzia³ania w zespole i pracy w grupie, budowania wiêzi miêdzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego dzia³ania na gruncie zachowania obowi¹zuj¹cych norm.
4. Rozwi¹zywania problemów w twórczy sposób.
5. Poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania informacji z ró¿nych Ÿróde³ oraz efektywnego pos³ugiwania siê technologi¹ informacyjn¹.
6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doœwiadczeñ i nawyków.
7. Rozwijania sprawnoœci umys³owych oraz osobistych zainteresowañ.
8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwi¹zywania konfliktów oraz problemów spo³ecznych.
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Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspieraj¹c w tym zakresie obowi¹zki rodziców,
powinni zmierzaæ do tego, aby uczniowie w szczególnoœci:
1. Znajdowali w szkole œrodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spo³ecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwoœæ poznawcz¹, ukierunkowan¹ na poszukiwanie prawdy, dobra
i piêkna w œwiecie.
3. Mieli œwiadomoœæ ¿yciowej u¿ytecznoœci zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych,
jak i ca³ej edukacji na danym etapie.
4. Stawali siê coraz bardziej samodzielni w d¹¿eniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
i spo³ecznym, godz¹c umiejêtnie d¹¿enie do dobra w³asnego z dobrem innych, odpowiedzialnoœæ za siebie i odpowiedzialnoœæ za innych, wolnoœæ w³asn¹ z wolnoœci¹ innych.
5. Poszukiwali, odkrywali i d¹¿yli na drodze rzetelnej pracy do osi¹gniêcia wielkich celów
¿yciowych i wartoœci wa¿nych dla odnalezienia swojego miejsca w œwiecie.
6. Uczyli siê szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ¿ycia spo³ecznego oraz przygotowywali siê do ¿ycia w rodzinie, w spo³ecznoœci lokalnej i w pañstwie.
7. Przygotowywali siê do rozpoznawania wartoœci moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartoœci oraz mieli mo¿liwoœæ doskonalenia siê.
8. Kszta³towali w sobie postawê dialogu, umiejêtnoœæ s³uchania innych i rozumienia ich pogl¹dów; umieli wspó³dzia³aæ i wspó³tworzyæ w szkole wspólnotê nauczycieli i uczniów.
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Sesja II
Temat: Budowanie wizji i misji szko³y. Wyznaczanie celów
Cele:
kszta³towanie umiejêtnoœci budowania wizji i misji szko³y uwzglêdniaj¹cej idee praw cz³owieka
kszta³towanie umiejêtnoœci wyznaczania realnych celów
Praca nad koncepcj¹ szko³y powinna rozpocz¹æ siê od zbudowania wizji szko³y.
Wizja jest pozytywnym wyobra¿eniem przysz³oœci, maj¹cym u podstaw wartoœci i idee,
z których wywodz¹ siê cele i plany dzia³ania.
Misja to kolejny krok okreœlaj¹cy to¿samoœæ i cel funkcjonowania szko³y w konkretnym
œrodowisku.

Przebieg zajêæ:
1. Omów program zajêæ. Rozdaj schemat budowy szkolnego programu wychowawczego (za³¹cznik nr 1). Jest to jedna z wielu propozycji, z której mog¹ skorzystaæ szko³y, tworz¹c
dokumenty prawa szkolnego. Schemat ten bêdzie wyznacza³ kolejne etapy pracy grupy
warsztatowej, bêd¹ce odpowiednikami etapów pracy realnej rady pedagogicznej.
Podobnie jak dla innych dokumentów programowych szko³y, równie¿ dla szkolnego programu wychowawczego wa¿ne s¹ idee, wartoœci, cele, dla których szko³a pracuje.
Podstawowym ich Ÿród³em s¹ wizja i misja szko³y. Tworzenie tych dokumentów nie jest
obowi¹zkiem rady pedagogicznej, czêœæ zapisów mo¿emy znaleŸæ w statucie szko³y.
Jednak programuj¹c pracê wychowawcz¹, warto pokusiæ siê o stworzenie wizji i misji szko³y,
poniewa¿ byæ mo¿e wa¿niejszy od ich istnienia jest proces zespo³owego budowania przez
spo³ecznoœæ szkoln¹ idei, wokó³ których integrowaæ siê bêd¹ wszystkie dzia³ania szko³y.
Idee praw cz³owieka mog¹, w kontekœcie szkolnego programu wychowawczego, przejawiaæ
siê na trzech p³aszczyznach:
— sposobu tworzenia dokumentu,
— treœci programu wychowawczego,
— sposobu realizacji zawartych w nim hase³.
Dwóm pierwszym p³aszczyznom mo¿emy przyjrzeæ siê podczas tych zajêæ, ostatnia realizuje
siê w ka¿dej szkole.
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2. Wyjaœnij pojêcie „wizja”. Zaznacz, czym jest ona dla dobrze funkcjonuj¹cej szko³y.
Wizja, to pozytywne wyobra¿enie przysz³oœci, organizacji lub osoby wyprowadzone na podstawie
uznawanych wartoœci i idei, z których wywodz¹ siê cele i plany dzia³ania.
(D. Oldroyd)
3. Podziel uczestników zajêæ na cztery grupy. Poproœ, aby wyobrazili sobie, ¿e s¹ rad¹ pedagogiczn¹ szko³y w okreœlonym œrodowisku spo³ecznym:
— pierwsza grupa — w œrodowisku zamieszkiwanym przez 2-3 mniejszoœci narodowe i religijne,
— druga grupa — w wielkoprzemys³owym œrodowisku zanieczyszczonym przez przemys³,
dotkniêtym klêsk¹ ekologiczn¹,
— trzecia grupa — w œrodowisku o du¿ym wskaŸniku bezrobocia i rosn¹cej patologii spo³ecznej,
— czwarta grupa — w œrodowisku, w którym rodzice dbaj¹ przede wszystkim o rozwój intelektualny swoich dzieci, chc¹, by ich dzieci kszta³ci³y siê w najlepszych szko³ach, oczekuj¹
ci¹g³ych sukcesów i doskona³ego przygotowania dzieci przez szko³ê do kolejnego etapu
kszta³cenia.
Powiedz, ¿e przyk³ady dla celów æwiczeniowych, zosta³y specjalnie przerysowane. Poproœ
jednak, aby grupy porozmawia³y chwilê o przydzielonym im œrodowisku, odwo³a³y siê do
doœwiadczeñ cz³onków grupy, którzy mieli kontakt z podobnym otoczeniem.
4. Poleæ, aby uczestnicy zastanowili siê, które z praw i wolnoœci cz³owieka mog¹ byæ zagro¿one
w tym œrodowisku. Poproœ o przygotowanie krótkiej prezentacji œrodowiska, w którym
i dla którego szko³a pracuje oraz przewidywanych zagro¿eñ realizacji konkretnych praw
cz³owieka (mo¿esz rozdaæ ich skrócony katalog).
5. Poproœ, aby cz³onkowie grup zastanowili siê, w jaki sposób szko³a jest najbardziej potrzebna
w danym œrodowisku, jakie s¹ jej najwa¿niejsze cechy i elementy, jakie deficyty œrodowiska
powinna uzupe³niæ.
Poleæ narysowanie plakatu, który bêdzie przedstawia³ ich wspólne wyobra¿enie dobrej szko³y,
dzia³aj¹cej we wskazanym œrodowisku.
Powieœcie plakaty na œcianach sali w taki sposób, aby wszyscy je dobrze widzieli.
Zaproœ grupê do dyskusji, której przedmiotem bêd¹ ró¿nice w wizjach szkó³, dzia³aj¹cych
w czterech okreœlonych œrodowiskach. Zwróæ uwagê na to, czy wizje s¹:
— czytelne,
— motywuj¹ce do dzia³ania,
— zgodne z potrzebami œrodowiska, w którym i dla którego pracuj¹.
6. Wyjaœnij uczestnikom zajêæ, czym jest misja. Zaznacz ró¿nice miêdzy wizj¹ a misj¹.
Wizja jest miejscem, do którego zd¹¿amy, misja — swoistym kompasem, który nie pozwala
siê zagubiæ w zmieniaj¹cym siê œwiecie.
7. Zachowaj podzia³ na cztery grupy z poprzedniego æwiczenia.
Poproœ grupy o zastanowienie siê, na jakie postawy i cechy chcieliby szczególnie zwróciæ
uwagê w procesie wychowania m³odego cz³owieka — mieszkañca wskazanego œrodowiska.
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Co mogliby uznaæ za szczególnie wa¿ne dla jego przysz³oœci, a obecnie deficytowe ze wzglêdu
na charakter otaczaj¹cego go œwiata.
Poproœ cz³onków poszczególnych grupy o narysowanie sylwetki absolwenta swojej szko³y
i zapisanie wszystkiego, co — zdaniem cz³onków grupy — powinno go charakteryzowaæ.
Rozdaj kartkê z pytaniami pomocniczymi:
— Kim jesteœmy?
— Co chcemy osi¹gn¹æ?
— Co oferujemy?
— Kto bêdzie naszym klientem?
— Co sprawia, ¿e jesteœmy wyj¹tkowi?
— Jakie wartoœci s¹ dla nas szczególnie wa¿ne?
Zaproponuj, aby ka¿da grupa sformu³owa³a misjê swojej szko³y, która by³aby krótk¹ deklaracj¹ zaczynaj¹c¹ siê od s³ów:
Naszym celem jest...
8. Omówcie wyniki prac. Podkreœl, ¿e projekty wizji i misji szko³y powinny zostaæ poddane
zbiorowej konsultacji wœród klientów szko³y: rodziców, uczniów, równie¿ wszystkich pracowników (³¹cznie z administracyjno-technicznymi), a ich opinie uwzglêdnione w ostatecznych sformu³owaniach.
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K. Koszewska, E. To³wiñska-Królikowska, Szkolny Program Wychowawczy, Wydawnictwa CODN,
Warszawa 2001.
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Sesja III
Temat: Œrodowiskowa diagnoza stanu i potrzeb
Cele:
kszta³towanie umiejêtnoœci diagnozowania sytuacji wychowawczej za pomoc¹ metaplanu
kszta³towanie umiejêtnoœci planowania organizacji badañ

—
—
—
—

Przystêpuj¹c do budowy programu wychowawczego szko³y, powinniœmy mieæ œwiadomoœæ:
co w naszych dzia³aniach warto kontynuowaæ,
co nale¿y zmodyfikowaæ,
jakich dzia³añ zabrak³o,
jakie potrzeby œrodowiska szko³a powinna uwzglêdniaæ.

Nale¿y zwróciæ uwagê na odmienn¹ sytuacjê szkó³ nowo utworzonych, których spo³ecznoœæ
nie ma wspólnego dorobku, buduje szko³ê od podstaw, bazuj¹c na dotychczasowych doœwiadczeniach swoich pracowników. W takiej sytuacji najwa¿niejsze bêdzie zbadanie potrzeb œrodowiska.
Mo¿na to zrobiæ za pomoc¹ ró¿norodnych metod badawczych, takich jak: obserwacja, analiza
dokumentów, wywiady, dyskusje, ankiety. Jednym z wariantów dyskusji, pozwalaj¹cym na jej
ustrukturyzowanie i zapisanie, jest „metaplan”.

Przebieg zajêæ:
1. Poproœ uczestników, aby zastanowili siê, w jakich obszarach ¿ycia szko³y mamy do czynienia
z wychowaniem.
Zapisuj wszystkie pomys³y na du¿ej planszy, wspomagaj pracê grupy.
Poni¿ej przedstawiamy przyk³adow¹ listê obszarów ¿ycia szko³y. Mo¿na powiedzieæ, ¿e proces wychowania jest realizowany w ka¿dym dzia³aniu szko³y, jednak dla celów programowania
pracy wa¿ne jest wydzielenie jej obszarów. Ich lista mo¿e wygl¹daæ ró¿nie, mog¹ one zachodziæ na siebie. W szkole mo¿na je wy³oniæ inaczej, wydzielaj¹c obszar szczególnie wa¿ny lub
trudny dla danej spo³ecznoœci. Wa¿ne, aby podzia³ by³ czytelny dla rady pedagogicznej i nie
pomija³ kwestii istotnych.
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OBSZARY PRACY WYCHOWAWCZEJ
I Praca ka¿dego nauczyciela — programy nauczania, metody pracy, sposoby i kryteria oceniania
II Praca wychowawców klasowych — klasowe programy wychowawcze, godziny wychowawcze
III Prawo szkolne
IV Zajêcia pozalekcyjne
V Tradycje szkolne
VI Wspó³praca z rodzicami i œrodowiskiem lokalnym
VII Samorz¹dnoœæ uczniów
VIII Projekty edukacyjne i wychowawcze
IX Opieka i profilaktyka
X .................................................................
2. Powiedz, ¿e niektóre z obszarów wychowawczych s¹ uniwersalne i niezbêdne do planowania pracy wychowawczej w ka¿dej szkole np. dydaktyka, wspó³praca z rodzicami, prawo
szkolne, samorz¹dnoœæ uczniów, zajêcia pozalekcyjne, praca wychowawców klasowych. Inne
natomiast mog¹ byæ szczególnie istotne z punktu widzenia danej szko³y, np. programy profilaktyczne, projekty szkolne, tradycje.
3. Poproœ o dyskusjê w grupach, które zosta³y utworzone poprzednio.
Podaj instrukcjê:
Jesteœcie Rad¹ Pedagogiczn¹ szko³y w okreœlonym œrodowisku. Zastanówcie siê, co jest istotne
dla waszej szko³y z punktu widzenia praw cz³owieka w ka¿dym z wymienionych obszarów pracy
wychowawczej. Jakie dzia³ania w ka¿dym z tych obszarów trzeba podj¹æ, aby prawa cz³owieka
by³y w szkole przestrzegane i chronione?
Zachêæ przedstawicieli grup do przedstawienia wniosków z dyskusji.
4. Rozdaj cz³onkom grup (rad pedagogicznych szkó³ funkcjonuj¹cych w okreœlonym œrodowisku) kolorowe metki i poproœ, aby ka¿dy zaznaczy³ na planszy obszar, którym szczególnie
chcia³by siê zaj¹æ podczas zajêæ.
5. Poproœ o sformu³owanie w grupach problemu zwi¹zanego z realizacj¹ praw cz³owieka
w szkole w wybranym obszarze pracy wychowawczej i zapisanie go u góry na du¿ym arkuszu papieru, np. Czy w naszej szkole przestrzegane jest prawo?, Czy uczniowie naszej szko³y
s¹ samorz¹dni? itp.
Problem ten bêdzie przedmiotem dyskusji.
6. Rozdaj grupom kilkanaœcie wyciêtych z papieru figur, w czterech kolorach i kszta³tach: kó³ka,
prostok¹ty, trójk¹ty, wielok¹ty oraz po du¿ym arkuszu papieru i tubki kleju roœlinnego (s¹
to pomoce do metaplanu).
Zadaniem grup jest przedyskutowanie problemu i stworzenie plakatu wed³ug poni¿szego
wzoru.
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Wszystkie odpowiedzi oraz wnioski (kolorystycznie zró¿nicowane) maj¹ okreœlone miejsce
na plakacie. Na pytanie: Jak jest? — nale¿y udzielaæ odpowiedzi np. na czerwonych kó³kach,
na pytanie: Jak byæ powinno? — np. na zielonych trójk¹tach, na pytanie: Dlaczego nie jest
tak, jak byæ powinno? — np. na niebieskich prostok¹tach. Wnioski zapisane, np. na ¿ó³tych
wielok¹tach, mo¿na podzieliæ na te, których realizacja jest zale¿na od nas (np. zorganizowanie
doskonalenia nauczycieli) i te, których realizacja nie jest zale¿na od nas (np. podniesienie
poziomu wynagrodzenia nauczycieli).
Ka¿dy cz³onek grupy zapisuje swoje propozycje na kartkach w czterech kolorach. Kartki
zbierane s¹ do wspólnej puli, grupa odczytuje je i nakleja, jednoczeœnie porz¹dkuj¹c je w podobne tematycznie obszary.
Wyjaœnij, ¿e metoda, za pomoc¹ której grupy analizowa³y okreœlone problemy, nosi nazwê
metaplanu.
Metaplan jest technicznym zapisem dyskusji w grupie. S³u¿y do analizy sytuacji, któr¹
postrzegamy jako problemow¹.
7. Omówcie wyniki prac grup, ze szczególnym uwzglêdnieniem wniosków. Podkreœlcie te zadania, których realizacja zale¿y bezpoœrednio od spo³ecznoœci szkolnej.
8. Powiedz, ¿e metaplan podkreœla znaczenie zjawiska. ¯eby lepiej poznaæ przyczyny, trzeba
przeprowadziæ dodatkowe badania, np. badania ankietowe, obserwacje, wywiady itp.
Zaproponuj grupom — fikcyjnym radom pedagogicznym, aby opracowa³y plan organizacji takich badañ, pamiêtaj¹c, ¿e nale¿y w nich uwzglêdniæ przedstawicieli wszystkich grup
nale¿¹cych do spo³ecznoœci szkolnej.
W widocznym miejscu umieœæ planszê z zapisanymi pytaniami, które mog¹ im pomóc:
— Kogo bêdziemy badaæ?
— Jaki bêdzie zasiêg badañ ka¿dej grupy?
— Kto, kiedy i w jaki sposób bêdzie rozdawa³ kwestionariusze, dokonywa³ obserwacji,
przeprowadza³ wywiady?
— Kto opracuje wyniki badañ?
— W jaki sposób zostan¹ upowszechnione wyniki?
— Jak zostan¹ wykorzystane wyniki?
Poproœ grupy o przedstawienie planu organizacji badañ.
9. Podsumuj sesjê.
W czasie warsztatu dysponujemy wy³¹cznie materia³em uzyskanym za pomoc¹ metaplanu.
W szkole wyniki badañ pomog¹ w wyznaczeniu zadañ w ramach szkolnego programu wychowawczego.
Zaznacz na schemacie „Budowa szkolnego programu wychowawczego” miejsce, do którego
grupa dotar³a.
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Sesja IV
Temat: Wyznaczenie zadañ wychowawczych szko³y
Cel:
kszta³towanie umiejêtnoœci formu³owania ogólnych i szczegó³owych zadañ szko³y, które wynikaj¹ z wizji i misji szko³y oraz z diagnozy potrzeb spo³ecznoœci szkolnej i wyników badañ,
dotycz¹cych obszarów wychowawczych zwi¹zanych z realizacj¹ praw cz³owieka w szkole
Ogólne zadania wychowawcze to trwa³y, wieloletni element pracy szko³y, wynikaj¹cy z jej
celów zapisanych w misji. Ka¿de z zadañ ogólnych mo¿e byæ realizowane dziêki sformu³owaniu
zadañ szczegó³owych.

Przebieg zajêæ:
1. Przedstaw uczestnikom zajêæ propozycjê struktury dokumentu szkolnego programu wychowawczego.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
MISJA SZKO£Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................
................................................................................................

OGÓLNE ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKO£Y
1.
2.
3.
4.
REALIZACJA ZADAÑ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM . . . . . . . . . . . . . . .
Ogólne zadanie wychowawcze

Sposób realizacji (zadania szczegó³owe)

1.

1a
1b
1c

2.

2a
2b
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Dokument taki sk³ada siê z dwóch czêœci:
— trwa³ej, zawieraj¹cej zadania wychowawcze szko³y, które bêd¹ realizowane w ci¹gu najbli¿szych lat, a wynikaj¹ z celów, jakie szko³a sobie postawi³a w wizji i wartoœci zawartych
w jej misji,
— za³¹cznika; w nim opisywane s¹ szczegó³owe zdania, których realizacja urzeczywistni
ogólne zadania wychowawcze szko³y.
Zadania szczegó³owe mog¹ byæ inne w ka¿dym roku szkolnym, poniewa¿ formy realizacji
zadañ ogólnych bêd¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci od wieku uczniów, potrzeb szko³y i œrodowiska.
2. Poproœ cz³onków grup — rad pedagogicznych o wyznaczenie ogólnych zadañ wychowawczych szko³y (wynikaj¹cych ze sformu³owanej misji, œrodowiskowej diagnozy stanu i potrzeb) i zapisanie ich na planszy. Zadañ nie powinno byæ zbyt wiele, liczba 3–5 powinna
wystarczyæ do ujêcia podstawowych idei wychowania w szkole. Aby nie pomyliæ zadañ
wychowawczych szko³y ze œrodkami do ich realizacji (np. podnoszenie kompetencji rady
pedagogicznej w jakimœ zakresie), warto w wersji roboczej zaczynaæ formu³owanie ka¿dego
zadania ogólnego od s³ów: Zadaniem naszej szko³y jest....
3. Zachêæ przedstawicieli grup do prezentacji wyników prac. Omówcie je wspólnie.
Przedyskutujcie, w jakim stopniu oddaj¹ one specyfikê œrodowiska szko³y i jego wyobra¿one
potrzeby.
Przypomnij obszary pracy wychowawczej, które zosta³y wczeœniej zapisane na planszy.
4. Poproœ grupy — rady pedagogiczne (sk³ad grup taki sam, jak przy poprzednim zadaniu), aby
sformu³owa³y jak najwiêksz¹ liczbê zadañ szczegó³owych do jednego wybranego zadania
ogólnego w danym obszarze wychowawczym.
W praktyce nale¿y sformu³owaæ zadania szczegó³owe do wszystkich zadañ ogólnych, w ka¿dym obszarze pracy wychowawczej. Oczywiœcie nie jest istotne, by dla ka¿dego obszaru
by³y osobne zadania, ale to, aby nie zosta³ on przy programowaniu pracy wychowawczej
pominiêty.
5. Liczba sformu³owanych zadañ szczegó³owych, a wiêc i zakres zmian koniecznych do wprowadzenia, mo¿e przeraziæ nawet najbardziej zmotywowan¹ radê pedagogiczn¹. Bior¹c ten
fakt pod uwagê, zaproponuj, aby cz³onkowie grup wybrali w obrêbie obszaru pracy szko³y
jedno zadanie szczegó³owe — najwa¿niejsze i jedno zadanie szczegó³owe — najpilniejsze do
wykonania w danym roku szkolnym.
Zadanie najwa¿niejsze to takie, bez realizacji którego trudno mówiæ o urzeczywistnieniu
misji szko³y i ogólnych zadañ wychowawczych.
Zadanie najpilniejsze to takie, którego realizacja w krótkim czasie powinna przynieœæ rezultaty, daj¹c poczucie sukcesu.
6. Poproœ grupy — rady pedagogiczne o wype³nienie schematu dokumentu: „Szkolny program
wychowawczy” i zaprezentowanie go na forum.
Podkreœl, ¿e sformu³owane zadania ogólne i szczegó³owe powinny byæ poddane szerokim
konsultacjom z rodzicami, uczniami, personelem szko³y, w taki sposób, aby mo¿liwe by³o
rzeczywiste zebranie ich opinii na temat proponowanych zapisów.
7. Zaznacz na schemacie „Budowa szkolnego programu wychowawczego” miejsce, do którego
grupa dotar³a.
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Sesja V
Temat: Planowanie
Cele:
kszta³towanie umiejêtnoœci planowania wyznaczonych zadañ wychowawczych szko³y
Po podjêciu decyzji, dotycz¹cej konkretnych zadañ stoj¹cych przed szko³¹ w ramach dzia³añ
wychowawczych, grono pedagogiczne musi zaplanowaæ, jakie bardziej szczegó³owe prace nale¿y
podj¹æ, tzn.:
— kto bêdzie je wykonywaæ,
— kto bêdzie odpowiedzialny za ich realizacjê,
— kiedy bêd¹ rozpoczête,
— jak d³ugo bêd¹ trwaæ,
— co bêdzie potrzebne do ich wykonania,
— jak bêdzie mo¿na sprawdziæ, czy osi¹gniêto zak³adane cele.

Przebieg zajêæ:
1. Wyjaœnij uczestnikom zajêæ, czym jest planowanie.
Planowanie jest procesem, w którym zamierzone przedsiêwziêcie powinno byæ jasno definiowalne. Musi byæ realne, wykonalne, mierzalne. Nale¿y przewidzieæ czas jego realizacji.
Wyznaczone wskaŸniki sukcesu pozwol¹ oceniæ, co uda³o siê osi¹gn¹æ.
Ewaluuj¹c nasze dzia³ania, warto wróciæ do pytañ: czy realizujemy nasze cele, czy dzia³amy zgodnie z okreœlonymi wczeœniej wartoœciami, czy spe³niamy misjê naszej organizacji?
Pomo¿e to w znalezieniu odpowiedzi na pytanie zasadnicze — co powinniœmy zmieniæ?
2. Poproœ cz³onków grup — rad pedagogicznych o zaplanowanie w tabeli planowania dwóch
zadañ: najwa¿niejszego i najpilniejszego, w jednym, wybranym przez grupê obszarze wychowawczym.
OGÓLNE ZADANIE WYCHOWAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................

SZCZEGÓ£OWE ZADANIE WYCHOWAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................

CEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................................................................
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TERMIN ROZPOCZÊCIA I ZAKOÑCZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co jest do
zrobienia?

Kto to
zrobi?

Kiedy?

Co mamy?

Czego
jeszcze
potrzebujemy?

Po czym
poznamy, ¿e
nam siê
uda³o?

Kto i jak
bêdzie
monitorowa³?

Zapisz pytania, które mog¹ pomóc grupom w uzupe³nieniu tabeli:
— Jakie zmiany chc¹ wprowadziæ?
— Co musz¹ zrobiæ, aby osi¹gn¹æ zamierzone cele?
— Co im wska¿e, ¿e je osi¹gnêli?
3. Poproœ przedstawicieli grup o prezentacjê prac. Dodaj, ¿e po zrealizowaniu zadania rada
pedagogiczna powinna odpowiedzieæ sobie na trzy pytania:
—
—
—
—

Co osi¹gnêli?
Czy zmiany, które osi¹gnêli, s¹ zgodne z ich za³o¿eniami?
Czy s¹ dla nich satysfakcjonuj¹ce?
Co musz¹ zrobiæ, aby zwiêkszyæ skutecznoœæ dzia³ania?

4. Podkreœl koniecznoœæ wspó³pracy z rodzicami, konsultacji i upowszechniania informacji na
ka¿dym z etapów budowy szkolnego programu wychowawczego.
5. Wróæ do schematu: „Budowa szkolnego programu wychowawczego”. Wska¿ miejsce, do
którego grupa dotar³a (tj. zaplanowanie realizacji).
6. Popatrzcie, czy w zapisach szkolnych programów wychowawczych (misjach, zadaniach ogólnych i szczegó³owych) odnajdujecie zapisy zwi¹zane wprost lub poœrednio z prawami cz³owieka. Z jakimi?
Zapytaj, czy taki sposób tworzenia tego dokumentu programowego szko³y uczestnicy uwa¿aj¹ za realizuj¹cy w praktyce prawa cz³owieka? Jeœli tak, to jakie?
Zastanówcie siê, co trzeba zrobiæ, aby realizacja zapisów tego dokumentu przebiega³a zgodnie
z prawami cz³owieka.
7. Podsumuj zajêcia. Zaznacz, ¿e po zakoñczeniu pracy warto sprawdziæ, czy stworzony dokument jest spójny z zapisami w statucie szko³y (nagrody i kary) i z wewn¹trzszkolnym
systemem oceniania (zw³aszcza z zapisami dotycz¹cymi oceny zachowania).
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Katarzyna Koszewska
Jacek Królikowski

EALIZACJA ŒCIE¯EK EDUKACYJNYCH I PROJEKTÓW
ZWI¥ZANYCH Z PRAWAMI CZ£OWIEKA W SZKOLE

Sesja I
Temat: Problemy pojawiaj¹ce siê w szko³ach
w zwi¹zku z wprowadzaniem œcie¿ek edukacyjnych
Cele:
zdefiniowanie „œcie¿ki edukacyjnej”
rozpoznanie problemów zwi¹zanych z wprowadzaniem œcie¿ek edukacyjnych w szko³ach
Jedn¹ z form realizacji przez szko³y zadañ zapisanych w podstawie programowej s¹ œcie¿ki
edukacyjne.
Œcie¿ka edukacyjna to nauczanie okreœlonych zagadnieñ podczas zajêæ z ró¿nych przedmiotów. Jej cele mog¹ byæ wspierane przez projekty i zajêcia pozalekcyjne realizowane w szkole.
Zwróæ uwagê na to, ¿e podstawa programowa kszta³cenia ogólnego zawiera kilka œcie¿ek
edukacyjnych. Niektóre z nich, jak np. œcie¿ka europejska na etapie gimnazjum, zawieraj¹ zagadnienia bliskie prawom cz³owieka i prawom dziecka.
Podkreœl, ¿e szko³y mog¹ realizowaæ programy edukacyjne obejmuj¹ce tematykê praw
dziecka w³aœnie metod¹ œcie¿ek edukacyjnych.

Przebieg zajêæ:
1. Powiedz, ¿e realizacja œcie¿ek edukacyjnych jest nowym zadaniem, przed którym stoj¹ szko³y.
W ogromnej wiêkszoœci z nich nauczyciele nie maj¹ doœwiadczeñ zwi¹zanych z tym sposobem
nauczania, podobnie jak pracownicy nadzoru pedagogicznego, którzy maj¹ wspieraæ szko³y
we wprowadzaniu nowatorskich metod.
2. Zaproponuj uczestnikom zebranie obserwacji na temat trudnoœci zwi¹zanych z realizacj¹
œcie¿ek, z którymi spotkali siê podczas wizyt w szko³ach oraz rozmów z nauczycielami
i dyrektorami.
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Powiedz, ¿e jest to wstêp do kolejnego æwiczenia, które bêdzie polega³o na u³o¿eniu procedury pracy nad planowaniem i realizacj¹ œcie¿ki w szkole. Zidentyfikowane w ten sposób
trudnoœci bêd¹ mog³y zostaæ uwzglêdnione w pracy nad t¹ procedur¹.
3. Poproœ uczestników, by porozmawiali w parach o trudnoœciach zwi¹zanych z realizacj¹ œcie¿ek edukacyjnych, na jakie natknêli siê podczas wizyt w szko³ach. Po ok. 7–10 minutach (lub
w momencie, gdy rozmowy wyraŸnie wygasaj¹) zaproponuj uczestnikom, aby po³¹czyli siê
w czteroosobowe grupy i spisali listê trudnoœci wymienionych podczas spotkania w parach.
Daj ka¿dej grupie du¿y arkusz papieru i flamastry. Wyznacz czas pracy (np. 10 min.).
4. Poproœ, aby osoby z ró¿nych grup odczyta³y kolejno po jednej z zapisanych trudnoœci nie
powtarzaj¹c takich, które zosta³y wymienione wczeœniej przez innych. Zapisuj wszystko
na du¿ym arkuszu papieru. Nastêpnie przyklej go w takim miejscu, by by³ widoczny dla
wszystkich podczas kolejnego æwiczenia. Jeœli uwa¿asz to za stosowne, skomentuj niektóre
z zapisów. Postaraj siê te¿, by ich treœæ by³a zrozumia³a dla uczestników. W razie w¹tpliwoœci
spytaj autora.
PRZYK£AD:
Podczas zajêæ dla wizytatorów w dniach 9–12 lipca 2000 r. powsta³a nastêpuj¹ca lista:
LISTA PROBLEMÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ŒCIE¯EK
MIÊDZYPRZEDMIOTOWYCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brak wewnêtrznego przekonania o koniecznoœci wprowadzania œcie¿ek.
Brak wiedzy dotycz¹cej planowania dzia³añ zwi¹zanych z wprowadzaniem œcie¿ek.
Brak inicjatywy ze strony nauczycieli — oczekiwanie na gotowe rozwi¹zania.
Zachowawcze postawy ze strony nauczycieli.
Dezorientacja wywo³ana nap³ywem informacji z ró¿nych Ÿróde³.
Pozorowanie ró¿nych dzia³añ.
Niedostateczne wsparcie i promocja nauczycieli — innowatorów i ich pomys³ów.
Brak bazy do realizacji œcie¿ek, tzn. kierownictwa, szkoleñ, konsultacji.
Brak jednolitych kryteriów zwi¹zanych z ocenianiem.
Brak umiejêtnoœci wspó³pracy w zespole.
Brak dyrektorów, którzy byliby ekspertami, kreatorami, liderami.
Brak standardów dotycz¹cych zapisywania i dokumentowania realizacji œcie¿ek.
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Sesja II
Temat: Etapy pracy podczas planowania i realizacji œcie¿ek
Cel:
opracowanie alternatywnych procedur pracy nad œcie¿kami edukacyjnymi w szkole

Przebieg zajêæ:
1. Powiedz uczestnikom, ¿e sesja ta poœwiêcona jest zebraniu doœwiadczeñ zwi¹zanych z planowaniem procedury pracy nad œcie¿kami edukacyjnymi w szko³ach, co mo¿e okazaæ siê
przydatne w kontakcie wizytatorów z nauczycielami i dyrektorami.
2. Rozdaj ka¿demu z uczestników po kilka ma³ych kartek (przyda ci siê zawsze zapas kartek dla
tych, którzy bêd¹ mieli wiêcej pomys³ów). Poproœ, aby ka¿dy indywidualnie zapisa³ dzia³ania,
jakie, jego zdaniem, powinny zostaæ podjête w szkole w zwi¹zku z realizacj¹ œcie¿ek.
3. Poproœ uczestników, by po³¹czyli siê w kilkuosobowe grupy. Powiedz, ¿e zadaniem ka¿dej
z nich jest wspólne opracowanie i opisanie procedury pracy nad œcie¿kami w szkole. Powiedz
uczestnikom, by zaczêli od analizy kartek i u³o¿enia ich w taki sposób, by kartki z podobnymi
pomys³ami znalaz³y siê w pobli¿u siebie. Nastêpnie powinni zastanowiæ siê nad kolejnoœci¹
poszczególnych dzia³añ zwi¹zanych z planowaniem i realizacj¹ œcie¿ek i u³o¿yæ je w odpowiedniej kolejnoœci. Dzia³ania, które mog¹ byæ realizowane równolegle mo¿na umieœciæ obok
siebie. Zaproponuj, by u do³u ka¿dej kartki zosta³a dopisana osoba odpowiedzialna za dane
dzia³anie. Mo¿e to wygl¹daæ nastêpuj¹co:
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4. Po zakoñczeniu pracy poproœ ka¿d¹ grupê o zaprezentowanie wyników w ci¹gu okreœlonego,
jednakowego dla wszystkich, czasu. Po prezentacji daj pozosta³ym uczestnikom mo¿liwoœæ
zadawania pytañ i wyra¿ania opinii. Podsumuj prezentacje. Zwróæ uwagê na podobieñstwa
i ró¿nice w proponowanych procedurach.
UWAGA! Jeœli uczestnicy nie mieli wczeœniej doœwiadczeñ zwi¹zanych z udzielaniem informacji
zwrotnych, to zadbaj, by opinie nie przeradza³y siê w oceny. Wyjaœnij, ¿e waga opinii polega na
wyra¿eniu czyichœ odczuæ lub myœli i nie ma waloru „obiektywnego”. Od adresatów zale¿y zatem,
czy zdecyduj¹ siê dan¹ opiniê uwzglêdniæ, czy te¿ nie. Ponadto, jeœli uznasz, ¿e grupa jest ju¿ na
etapie umo¿liwiaj¹cym refleksjê nad ró¿nicami w stylu pracy i sposobie funkcjonowania w relacjach z innymi podczas realizacji zadañ zespo³owych, to mo¿esz zaproponowaæ, by ka¿da z grup
zrelacjonowa³a krótko przebieg pracy w zespole. U¿yteczne mog¹ tu byæ nastêpuj¹ce pytania:
• Co mi pomaga³o w pracy?
• Co przeszkadza³o?
• Jak by³y podejmowane decyzje?
• Czy jestem zadowolony ze swojego wk³adu w pracê zespo³u?

PRZYK£AD:
Oto fragment pracy jednego z zespo³ów powsta³ej podczas zajêæ dla wizytatorów w dniach 9–12
lipca 2000 r.:
DZIA£ANIA ZWI¥ZANE Z WPROWADZANIEM ŒCIE¯EK W SZKOLE
1. Udzia³ dyrektora szko³y w kursie doskonal¹cym na temat tworzenia œcie¿ek.
2. Dyrektor:
— zapoznaje siê z problemem,
— dokonuje analizy problemu, uwzglêdniaj¹c przy tym oczekiwania nauczycieli,
— okreœla celowoœæ wprowadzania œcie¿ek przez Radê Pedagogiczn¹.
3. Dyrektor i Rada Pedagogiczna zajmuj¹ siê:
— integracj¹ Rady Pedagogicznej poprzez doskonalenie umiejêtnoœci zwi¹zanych z komunikowaniem siê i wspó³prac¹,
— szkoleniami Rady Pedagogicznej w zakresie realizacji œcie¿ek,
— zapraszaniem do wspó³pracy organu nadzoruj¹cego oraz organu prowadz¹cego,
— wspólnym okreœlaniem celów, zadañ i sposobów wsparcia,
— gromadzeniem i rozpowszechnianiem literatury na dany temat oraz przygotowaniem
bazy dydaktycznej.
4. Zespo³y nauczycieli oraz wy³onieni z nich liderzy zajmuj¹ siê:
— doborem sk³adu zespo³u nauczycieli, którzy bêd¹ wdra¿ali program œcie¿ki,
— organizacj¹ spotkañ wspó³pracuj¹cych nauczycieli,
— kreacj¹ liderów.
5. Nauczyciele i dyrektor:
— ustalaj¹ plan realizacji œcie¿ek, rozdzielaj¹ okreœlone treœci pomiêdzy nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz ustalaj¹ czas ich realizacji,
— uzgadniaj¹ sposób realizacji i dokumentowania.
6. Liderzy, Rada Pedagogiczna i dyrektor:
— ustalaj¹ kryteria osi¹gania celów,
— ustalaj¹ sposób sprawdzania efektów dzia³añ w ww. zakresie,
— monitoruj¹ program,
— zajmuj¹ siê ewaluacj¹ i wnioskami,
— opracowuj¹ program rozwoju uwzglêdniaj¹cy wnioski z ewaluacji.
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Sesja III
Temat: Kontrola i wsparcie szkó³ w realizacji œcie¿ek edukacyjnych
Cele:
zidentyfikowanie sposobów wspierania i obszarów kontroli szkó³ w zwi¹zku z realizacj¹
przez nie œcie¿ek edukacyjnych
æwiczenie formu³owania i przekazywania komunikatów wspieraj¹cych oraz zwi¹zanych
z funkcj¹ kontroln¹ wizytatora
poszukiwanie sposobów na zmniejszanie problemów wynikaj¹cych z ³¹czenia tych dwóch
ról

Przebieg zajêæ:
1. Powiedz uczestnikom, ¿e w kontakcie z nauczycielami i dyrekcj¹ szko³y wizytatorzy pe³ni¹
dwie ró¿ne funkcje: wspieraj¹c¹ i kontroluj¹c¹. Dotyczy to tak¿e spraw zwi¹zanych z realizacj¹ œcie¿ek edukacyjnych.
Wyjaœnij, ¿e podczas tej sesji uczestnicy bêd¹ æwiczyæ komunikaty w³aœciwe danej roli.
2. Poproœ uczestników, ¿eby pozostali w grupach, w których pracowali nad procedur¹ realizowania œcie¿ek edukacyjnych w szkole. Poproœ ich, by jeszcze raz przyjrzeli siê wynikom
swojej pracy z poprzedniego æwiczenia i zastanowili siê w czym, jako wizytatorzy, mog¹
szko³ê wesprzeæ, a co mog¹ poddaæ kontroli. Rozdaj grupom du¿e arkusze papieru i flamastry. Zaproponuj zapisanie przemyœleñ w nastêpuj¹cy sposób:
W jakich dzia³aniach zwi¹zanych z realizacj¹
œcie¿ek edukacyjnych mogê szko³ê wspieraæ
(w nawiasach zapiszcie w jaki sposób mo¿e
siê przejawiaæ wsparcie)

Co powinienem poddaæ kontroli? (w nawiasach zapiszcie, na podstawie jakich „dowodów” przeprowadzona bêdzie kontrola realizacji œcie¿ek)

Poproœ przedstawicieli grup o zaprezentowanie wyników pracy.

179

3. Powiedz uczestnikom, ¿e wa¿ne jest rozdzielenie funkcji kontrolnej od funkcji zwi¹zanej
z udzielaniem wsparcia na poziomie komunikowania siê z nauczycielami i dyrektorami szkó³.
Zaproponuj, aby porozmawiali w parach, przywo³uj¹c jak¹œ sytuacjê zawodow¹, w której
uzyskali od kogoœ wsparcie, oraz tak¹, któr¹ odbierali jako kontrolê. Niech ka¿da z osób ma
ok. 5–7 minut na swoj¹ relacjê. Nastêpnie poproœ ich o zanotowanie typowych wypowiedzi
zwi¹zanych z tymi sytuacjami.
4. Poproœ o odczytanie w rundce przyk³adowych komunikatów wspieraj¹cych. Odwo³uj¹c siê
do grupy pytaj ka¿dorazowo, czy rzeczywiœcie odbiera dany komunikat jako wypowiadany
z pozycji osoby udzielaj¹cej wsparcia. W razie potrzeby przeka¿ w³asn¹ opiniê. Gdy rundka
zakoñczy siê, spytaj uczestników, co cechuje komunikat wspieraj¹cy. Zapisz propozycje na
tablicy lub du¿ym arkuszu papieru.
Wed³ug podobnej procedury doprowadŸ do ustalenia cech komunikatu wypowiadanego z pozycji osoby kontroluj¹cej.
5. Utwórz czteroosobowe zespo³y, ³¹cz¹c po dwie pary. Niech ka¿dy z nich, bazuj¹c na niedawnym doœwiadczeniu, zapisze du¿ymi literami na kartce formatu A4 propozycjê komunikatu
skierowanego do dyrektora szko³y z pozycji osoby udzielaj¹cej wsparcia i z pozycji osoby
kontroluj¹cej. Powieœ kartki z komunikatami w dwóch kolumnach, stosownie do ich rodzaju.
Przeanalizuj je wspólnie z uczestnikami, w razie w¹tpliwoœci odwo³uj siê do opracowanej
wczeœniej listy cech.
6. Na zakoñczenie sesji zaproponuj uczestnikom dyskusjê na temat:
Co mo¿na zrobiæ, by zmniejszyæ problemy wynikaj¹ce z ³¹czenia funkcji kontrolnej ze wsparciem?
Wyst¹p w roli moderatora. Jednemu z uczestników przydziel rolê osoby zapisuj¹cej pojawiaj¹ce siê pomys³y. Poproœ tê osobê o krótkie podsumowanie na zakoñczenie dyskusji.

Sesja IV
Temat: Metoda projektów a prawa dziecka w szkole
Cele:
zdefiniowanie „metody projektów”
zidentyfikowanie obszarów tematycznych zwi¹zanych z prawami dziecka w szkole, które
mog¹ staæ siê podstaw¹ projektów
dokonanie opisu wybranego projektu
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Projekt to zadanie zaplanowane przez nauczyciela i realizowane samodzielnie przez uczniów,
najczêœciej w zespo³ach. Przed przyst¹pieniem do realizacji zadania uczniowie s¹ informowani
o celach pracy, sposobach korzystania ze wsparcia nauczyciela, zasadach prezentacji i oceny.
Projekty mog¹ byæ realizowane podczas zajêæ z ró¿nych przedmiotów, a tak¿e miêdzyprzedmiotowo lub podczas zajêæ pozalekcyjnych. Ich efektem mog¹ byæ zarówno prace uczniów
prezentowane podczas zajêæ, jak i ogólnoszkolne lub œrodowiskowe imprezy. Realizuj¹c projekty, uczniowie i nauczyciele ucz¹ siê zespo³owego planowania i realizowania przedsiêwziêæ.
Ich realizacja stwarza te¿ okazjê do wspó³pracy obu stron w celu odniesienia wspólnego sukcesu.

Przebieg zajêæ:
1. Wyjaœnij, co to jest metoda projektów. Powiedz uczestnikom, ¿e metoda ta mo¿e byæ jednym
ze sposobów na upowszechnianie w szkole tematyki praw dziecka. Podaj przyk³ady kilku
projektów, wi¹¿¹cych siê z prawami dziecka, np. opracowanie przez uczniów raportu na
temat stanu przestrzegania praw dziecka w szkole, opracowanie ankiety i przeprowadzenie
sonda¿u badaj¹cego opinie uczniów na temat samorz¹dnoœci w szkole, zorganizowanie dnia
praw cz³owieka z udzia³em przedstawicieli lokalnej spo³ecznoœci itp.
2. Zwróæ uwagê na czynniki wp³ywaj¹ce na wybór tematu projektu: cele i zadania szko³y opisane w podstawach programowych, szkolnych programach nauczania czy programie szko³y,
a tak¿e potrzeby uczniów, stan przestrzegania praw dziecka w szkole. Istotne jest te¿ doœwiadczenie nauczycieli w pracy metod¹ projektów oraz czas, jaki decyduj¹ siê przeznaczyæ
na realizacjê dodatkowych przedsiêwziêæ. Mo¿na to uj¹æ obrazowo w nastêpuj¹cy sposób:
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3. Powiedz, ¿e efekty projektu zale¿¹ od tego, co uczniowie maj¹ wykonaæ. Wybierz kilka
przyk³adów (patrz poni¿ej) i poproœ uczestników o uzupe³nienie listy. Zg³aszane pomys³y
zapisuj na du¿ym arkuszu papieru, a nastêpnie powieœ w widocznym miejscu (przydadz¹
siê uczestnikom podczas kolejnego æwiczenia). Oto kilka przyk³adów, z których mo¿esz
skorzystaæ:
— reporta¿ „interwencyjny” w sprawie dotycz¹cej praw dziecka (praw ucznia),
— esej lub raport (badania, ankiety) na temat stanu przestrzegania praw dziecka w szkole,
— audycja radiowa (jeœli jest radiowêze³) lub reporta¿ nagrany na kasetê audio,
— film (lub scenariusz ilustruj¹cy wybrane prawo dziecka),
— album z ilustracjami do wybranych artyku³ów Konwencji o prawach dziecka,
— „podrêcznik” na temat praw dziecka, np. dla najm³odszych klas,
— gry, quizy na temat praw dziecka,
— akcje lokalne (np. szkolny dzieñ samorz¹dnoœci),
— fotoreporta¿ z imprezy poœwiêconej prawom dziecka,
— gazeta szkolna (np. wydanie specjalne na temat praw dziecka),
— happening Jesteœ dzieckiem — Masz prawo do....
4. Zaproponuj uczestnikom opracowanie projektu miêdzyprzedmiotowego, nawi¹zuj¹cego do
problematyki praw dziecka w szkole. Powiedz, ¿e praca bêdzie przebiega³a w nastêpuj¹cych
etapach:
— okreœlenie obszaru tematycznego (ogólnego zagadnienia),
— rozpisanie go na elementy sk³adowe przy wykorzystaniu metody „mapy mentalnej”,
— wybór konkretnego tematu i opisanie projektu.
5. Podziel uczestników na grupy. Poproœ, aby w ci¹gu 5 minut wymyœlili wspólnie co najmniej
trzy ogólne zagadnienia zwi¹zane z prawami dziecka w szkole. Mo¿esz tu podaæ dodatkowe
kryteria, np. zagadnienia odzwierciedlaj¹ce jakiœ istotny problem, z którym zetknêli siê
ostatnio podczas wizyt w szkole.
6. Nastêpnie poproœ, by spoœród zg³oszonych pomys³ów wybrali jeden, który uznaj¹ za najlepszy w œwietle podanych kryteriów. Rozdaj grupom du¿e arkusze papieru i flamastry. Poproœ,
by zapisali wybrane zagadnienie poœrodku arkusza, a nastêpnie odchodz¹ce od niego zagadnienia sk³adowe. Linie pomiêdzy zagadnieniami symbolizuj¹ wzajemne powi¹zania. Np.:

7. Po wykonaniu pracy poproœ cz³onków poszczególnych grup o to, by wybrali z „mapy” te
zagadnienia, które wydaj¹ im siê najwa¿niejsze i ustalili temat projektu, a nastêpnie opisali
go.
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8. Poproœ uczestników, aby opisuj¹c projekt uwzglêdnili (zapisz to na tablicy lub du¿ym arkuszu
papieru):
— opis tego, co uczniowie maj¹ zrobiæ,
— cele (czego uczniowie siê naucz¹? czego siê dowiedz¹?),
— czas przeznaczony na realizacjê projektu,
— przedmioty, na jakich bêdzie realizowany,
— zasady, wed³ug których bêdzie odbywa³a siê prezentacja wyników pracy,
— za co, jak i przez kogo uczniowie bêd¹ oceniani.
Powiedz, ¿e w trakcie pracy wszystkie grupy maj¹ do dyspozycji przybory i sprzêt wykorzystywany podczas zajêæ. Zaproponuj, aby prezentacja wyników pracy ka¿dej z grup trwa³a
10 minut.
Powiedz, ¿e jedyn¹ form¹ oceny bêd¹ informacje zwrotne od pozosta³ych uczestników.
Podkreœl, ¿e gdyby uczestnicy potrzebowali twojej konsultacji, przez ca³y czas jesteœ do
ich dyspozycji. Zwróæ uwagê, ¿e zadanie, które uczestnicy bêd¹ za chwilê realizowaæ ma
charakter miniprojektu. Jeœli uznasz za celowe, mo¿esz spytaæ, co o tym œwiadczy.
9. W trakcie prezentacji opisów projektów przez grupy wyst¹p w roli osoby pilnuj¹cej ustalonych zasad. Chodzi zarówno o czas prezentacji, jak i udzielanie g³osu osobom przekazuj¹cym
informacje zwrotne.
10. Podsumowuj¹c cztery ostatnie sesje, poproœ uczestników, by porozmawiali przez chwilê
w parach i zapisali to, czego siê nauczyli. Jeœli dysponujesz stosownym czasem, zaproponuj
rundkê z wypowiedziami na ten temat.
PRZYK£AD:
W trakcie zajêæ dla wizytatorów w dniach 9–12 lipca 2000 r. powsta³y nastêpuj¹ce pomys³y
na zagadnienia zwi¹zane z prawami dziecka w szkole:
• ¯ycie bez przemocy
• Tolerancja w szkole
• Samorz¹d uczniowski a samorz¹dnoœæ
• Prawa cz³owieka a granice tolerancji
Po rozpisaniu tych zagadnieñ metod¹ „mapy mentalnej” grupy wybra³y nastêpuj¹ce tematy
projektów:

•
•
•
•

Czy nasza szko³a jest bezpieczna?
Czy nasza szko³a jest tolerancyjna?
Samorz¹d uczniowski i co dalej?
Tolerancja dla innych religii, wyznañ
A oto fragmenty opisu niektórych projektów:
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TEMAT: Czy nasza szko³a jest bezpieczna?
Czas: 3 miesi¹ce
Cele:
• Okreœlenie stopnia poczucia bezpieczeñstwa uczniów w szkole
• Ocena bezpieczeñstwa w szkole dokonana przez rodziców i nauczycieli
• Zbadanie oczekiwañ i potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli
Co robimy z uczniami?
1. Zebranie danych:
• Przedstawienie problemu przez wychowawców na godzinach wychowawczych
• Przedstawienie problemu przez dyrektora Radzie Pedagogicznej
Technika zbierania danych

Sposób realizacji danej techniki

Przygotowanie ankiety dla uczniów

Przeprowadzenie ankiety wœród uczniów na lekcjach wychowawczych

Przygotowanie ankiety dla nauczycieli
Przygotowanie ankiety dla rodziców

Nauczyciele wype³niaj¹ ankietê indywidualnie
Rodzice wype³niaj¹ ankietê w szkole podczas zebrania

Skrzynka „potrzeb i oczekiwañ” oraz problemów
Okreœlenie w³asnego poczucia bezpieczeñstwa w jê- Na lekcjach sztuki
zyku plastycznym
Konkurs na pamiêtnik pt. „Jak przetrwa³em/am Na lekcjach jêzyka polskiego
pierwszy dzieñ w szkole?”
Sonda „korytarzowo-uliczna”

Na lekcjach edukacji czytelniczo-medialnej

Reporta¿ fotograficzny pt. „Jeden dzieñ z ¿ycia Na lekcjach sztuki
szko³y”
„Ukryta kamera”

Na lekcjach w-f

Impreza, która umo¿liwi przedstawienie wyników Raport — np. gazeta szkolna, numer specjalny
zastosowanych wczeœniej technik
Pamiêtniki — elementy inscenizacji
Reporta¿ fotograficzny, konkurs plastyczny — wystawy (fotograficzna i plastyczna)
Graficzne opracowanie wyników badañ
Sonda¿ i „ukryta kamera”
Uczniowie bior¹cy udzia³ w tym projekcie bêd¹ oceniani za:
• Kreatywnoœæ, pomys³owoœæ
• Poziom wypowiedzi artystycznej
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•
•
•
•
•

Poczucie humoru i takt
Umiejêtnoœæ dociekliwego spojrzenia na problem
Aktywnoœæ i zaanga¿owanie
Umiejêtnoœæ wspó³pracy w zespole
Umiejêtnoœæ definiowania problemów

TEMAT: Czy nasza szko³a jest tolerancyjna?
Czas: 3 miesi¹ce — X, XI, XII
Przedmioty:
• Historia
• Jêzyk polski
• Sztuka
• Godziny do dyspozycji wychowawcy
Cele:
• Nabywanie wiedzy na temat tolerancji
• Kszta³towanie postaw tolerancji
• Rozwijanie u uczniów postaw otwartoœci i tolerancji wobec innych
• Wskazywanie praktycznych zastosowañ w kszta³towaniu poczucia odpowiedzialnoœci za siebie i za
innych
Kszta³towanie
umiejêtnoœci rozwi¹zywania konfliktów i eliminowania ich Ÿrode³
•
• Kszta³towanie umiejêtnoœci pracy w grupie
Zadania:
• Zebranie wiadomoœci na temat tolerancji (wykorzystanie Ÿróde³)
• Przeprowadzenie ankiet i wywiadów na temat tolerancji wœród spo³ecznoœci lokalnej
• Przeprowadzenie ankiet wœród uczniów szko³y
• Przeprowadzenie ankiet wœród pracowników szko³y
• Fotoreporta¿
• Przeprowadzenie konkursu w szkole: plakat na ww. temat — wystawa plakatów
• Przeprowadzenie konkursu na krótk¹ formê teatraln¹ dotycz¹c¹ tolerancji (np. drama)
Zebranie wyników w formie gazetki okolicznoœciowej, która bêdzie zawiera³a:
• Ogólne informacje na temat tolerancji
• Wyniki ankiet
• Fotoreporta¿
• Prace plastyczne
• Prezentacjê najlepszych form teatralnych (scenariusze, fotografie)

•
•
•
•
•

Ocenie bêd¹ podlega³y:
Zaanga¿owanie uczniów, wk³ad pracy
Wartoœæ merytoryczna
Estetyka prac
Przydatnoœæ zebranych materia³ów
Skutecznoœæ podejmowanych dzia³añ
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El¿bieta To³wiñska-Królikowska

AGADNIENIA KONTROWERSYJNE

Sesja I i II
Temat: Zagadnienia kontrowersyjne
Cele:
uœwiadomienie sobie przez uczestników szkolenia, które zagadnienia mog¹ byæ kontrowersyjne
poznanie metod pracy z uczniami nad zagadnieniami kontrowersyjnymi
przeanalizowanie roli nauczyciela w nauczaniu zagadnieñ kontrowersyjnych
Podczas nauczania o prawach cz³owieka niejednokrotnie zetkn¹æ siê mo¿na z tematami budz¹cymi du¿e emocje, wywo³uj¹cymi z jednej strony silne zaanga¿owanie uczniów, ale z drugiej
— mo¿liwoœæ zaistnienia konfliktu. Oczywiœcie mo¿na uczyæ o prawach cz³owieka niemal wy³¹cznie analizuj¹c ich historiê i miêdzynarodowe dokumenty, ale wtedy szansa wp³ywania na
postawy uczniów jest znikoma. Mo¿na te¿ przedstawiæ uczniom prawa cz³owieka i wartoœci
z nimi zwi¹zane jako obowi¹zuj¹ce do natychmiastowego przyjêcia, lecz wówczas nasze nauczanie bêdzie indoktrynacj¹, która nie przyniesie po¿¹danych skutków wychowawczych.
Je¿eli zale¿y nam, aby uczniowie budowali swój system wartoœci uwzglêdniaj¹c w nim prawa
cz³owieka, aby analizowali sytuacje, które spotykaj¹ ich w ¿yciu spo³ecznym i podejmowali
œwiadome decyzje, warto, aby zdobyli umiejêtnoœæ wyra¿ania swoich opinii i wys³uchiwania
argumentów innych osób. Je¿eli chcemy, by nasi uczniowie podczas lekcji dyskutowali o wa¿nych
tematach, dotykaj¹cych funkcjonowania praw cz³owieka w rzeczywistoœci spo³ecznej, musz¹
czuæ siê bezpiecznie i mieæ mo¿liwoœæ æwiczenia umiejêtnoœci dyskutowania nad problemami
budz¹cymi kontrowersje.

Przebieg zajêæ:
1. Wyjaœnij cele zajêæ siedz¹cym w krêgu uczestnikom szkolenia.
WprowadŸ ich w tematykê:
Zagadnieniami kontrowersyjnymi s¹ te, które wywo³uj¹ siln¹ polaryzacjê stanowisk ludzi, spowodowan¹ odmienn¹ hierarchi¹ wartoœci.
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Mog¹ to byæ zarówno tematy bêd¹ce przedmiotem aktualnie tocz¹cej siê debaty publicznej, np.
poszczególne zapisy konstytucyjne — w okresie prac nad konstytucj¹, propozycje nowych ustaw
dotycz¹cych np. u³atwienia obywatelom dostêpu do broni, tematy dziel¹ce opiniê publiczn¹,
a dotycz¹ce etyki, np.: klonowanie ludzi, kara œmierci, aborcja, jak i problem budz¹cy emocje
w œrodowisku lokalnym, jak budowa oœrodka dla nosicieli wirusa HIV czy przeprowadzenie
przez teren gminy autostrady.
Metodycznie zajêcie siê zagadnieniem (wydarzeniem, twierdzeniem) kontrowersyjnym polega
na jego przedstawieniu i analizie przy u¿yciu metod, które zapewni¹ mo¿liwoœæ poznania ró¿nych argumentów oraz przedstawieniu w³asnych. Wa¿na jest te¿ analiza wartoœci stoj¹cych za
poszczególnymi stanowiskami i argumentami.
Istotne jest, aby mieæ œwiadomoœæ, ¿e konflikty powstaj¹ce wokó³ odmiennych wartoœci w zasadzie nie s¹ do rozstrzygniêcia. Nauczyciel mo¿e jednak pomóc znaleŸæ wspólne przekonania,
pokazaæ, ¿e mo¿na ró¿niæ siê pokojowo. Metody i techniki stosowane w nauczaniu zagadnieñ
kontrowersyjnych maj¹ pomóc w przedstawieniu argumentów i ich wys³uchaniu oraz w lepszym
zrozumieniu ludzi prezentuj¹cych inne przekonania.
2. Zapowiedz uczestnikom, ¿e w dalszej czêœci zajêæ bêd¹ uczestniczyli w debacie politycznej.
Podziel losowo uczestników na 4 równoliczne grupy.
Ustawcie meble w sali zajêæ tak, aby ka¿da grupa mia³a stó³ zwrócony do œrodka sali. Dwie
grupy zasiadaj¹ za dwoma sto³ami z jednej strony sali, dwie pozosta³e za sto³ami zwróconymi
przodem do poprzednich.
Przedstaw uczestnikom temat debaty: Czy nale¿y wprowadziæ ustawê zwiêkszaj¹c¹ dostêp
obywateli do broni palnej?
Wyjaœnij, ¿e za chwilê grupy dostan¹ przygotowane przez ciebie stanowiska i argumenty,
z którymi na czas debaty maj¹ siê uto¿samiæ. Powiedz, ¿e pod koniec zajêæ uczestnicy bêd¹
mieli mo¿liwoœæ ujawnienia swojego osobistego zdania na poruszany temat. Zaznacz, ¿e
je¿eli ktoœ uwa¿a, ¿e nie bêdzie w stanie prezentowaæ stanowiska odmiennego od swojego,
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ zmiany grupy na bardziej mu odpowiadaj¹c¹. Zauwa¿, ¿e warto
jednak spróbowaæ postawiæ siê w sytuacji osoby o odmiennym ni¿ w³asny pogl¹dzie — jest
to jedna z wa¿nych metod analizy zagadnienia kontrowersyjnego. Przedstaw tak¹ sytuacjê
jako ciekawe i wa¿ne doœwiadczenie, dodaj, ¿e jest ona czêsto tak¿e udzia³em uczniów.
3. Powiedz, ¿e teraz dwie grupy siedz¹ce po jednej stronie sali s¹ za pozostawieniem dotychczasowych mo¿liwoœci dostêpu polskich obywateli do broni, a grupy siedz¹ce naprzeciwko,
po drugiej stronie sali, chc¹ ten dostêp u³atwiæ.
Rozdaj czterem grupom przygotowane koperty z argumentami, tak aby grupy siedz¹ce przy
sto³ach pod jedn¹ œcian¹ dosta³y koperty A1 i A2, grupy siedz¹ce naprzeciwko — koperty
oznaczone B1 i B2. W kopertach przygotuj na osobnych karteczkach argumenty znajduj¹ce
siê w za³¹cznikach nr 1 i nr 2. Mo¿esz te¿ dokonaæ przydzia³u stanowisk zajmowanych
w debacie przez losowanie przez dwie grupy kopert oznaczonych literowo, pamiêtaj¹c, ¿e
po jednej stronie sali maj¹ siedzieæ dwie grupy zajmuj¹ce to samo stanowisko.
W kopercie oznaczonej A1 maj¹ siê znaleŸæ 4 karteczki z argumentami za zwiêkszeniem
dostêpu polskich obywateli do broni palnej (po³owa argumentów z za³¹cznika nr 1) oraz
kilka pustych.
W kopercie A2 — pozosta³e 4 karteczki z za³¹cznika nr 1 oraz kilka pustych.
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W kopercie B1 — 4 karteczki z argumentami za utrzymaniem dotychczasowego stanu,
czyli przeciw zwiêkszaniu dostêpu polskich obywateli do broni palnej, oraz kilka karteczek
pustych (po³owa argumentów z za³¹cznika nr 2).
W kopercie B2 — pozosta³e argumenty z za³¹cznika nr 2 oraz kilka pustych karteczek.
4. Powiedz, ¿e grupy maj¹ w kopertach przygotowane przez ciebie argumenty. WyraŸnie okreœl,
które dwie grupy zajmuj¹ stanowisko broni¹ce obecnego stanu rzeczy, a które dwie chc¹
przekonaæ do zwiêkszenia dostêpnoœci broni palnej. Daj chwilê na ewentualn¹ zmianê grupy
osobom, które zdecydowanie nie chc¹ prezentowaæ przydzielonego im stanowiska.
Powiedz, ¿e chocia¿ dwie grupy maj¹ wyra¿aæ tê sam¹ opiniê w omawianej sprawie, jednak
dosta³y inne argumenty i do ich przedstawienia maj¹ przygotowywaæ siê osobno.
Zachêæ grupy do zapoznania siê z otrzymanymi argumentami i do uzupe³nienia ich o w³asne,
poprzez wpisanie ich na pustych kartkach (10–15 minut).
5. Poleæ, aby teraz grupy uszeregowa³y posiadane argumenty w kolejnoœci od uznanego przez
wszystkich w grupie za najwa¿niejszy do najmniej wa¿nego. Zaproponuj przygotowanie
takiej hierarchii za pomoc¹ rankingu diamentowego lub trójk¹tnego.
Wspólne ustalenie hierarchii argumentów jest bardzo korzystne, poniewa¿ zmusza grupê do
zastanowienia siê nad argumentami i do wymiany pogl¹dów podczas grupowej dyskusji.
Ranking diamentowy opiera siê na za³o¿eniu, ¿e zawsze najmniej jest pogl¹dów skrajnych,
czyli w tym wypadku przez wszystkich akceptowanych lub przez wszystkich uznawanych
za ma³o istotne, a najwiêcej takich, co do których nie mamy zdecydowanej opinii. Zale¿nie
od liczby elementów do uszeregowania ranking mo¿e wygl¹daæ ró¿nie, ale pamiêtaæ trzeba
o zachowaniu w³aœciwych proporcji. Oto przyk³ad:

Na miejscu 1 uk³adamy karteczkê z najwa¿niejszym dla tej grupy argumentem, na miejscach
2 — nastêpne pod wzglêdem wa¿noœci argumenty itp., a¿ do najmniej cenionego przez tê
grupê argumentu 5.
Warto podawaæ uczniom taki wzór rankingu diamentowego, aby zawiera³ o 2–3 miejsca wiêcej ni¿ liczba podanych im argumentów, maj¹ oni wtedy szansê umieœciæ w nim swoje w³asne,
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wypracowane w trakcie dyskusji argumenty. Nale¿y wtedy uczniów poinformowaæ, ¿e nie
jest konieczne wykorzystanie wszystkich miejsc w rankingu. Oczywiœcie mo¿na te¿ zaprezentowaæ wzór rankingu bardziej odpowiadaj¹cy liczbie posiadanych przez nich argumentów,
np.:

Wa¿ne jest zachowanie proporcji i takie u³o¿enie kartek, aby na górze znalaz³ siê jeden —
najwa¿niejszy argument, po œrodku kilka mniej wa¿nych, a na koñcu jeden — najmniej wa¿ny
dla tej grupy.
Grupy mog¹ nakleiæ u³o¿one w ranking argumenty na kartce A4 — utrwalaj¹c w ten sposób
wypracowany hierarchiczny uk³ad.
6. Zapowiedz, ¿e teraz grupy A1 i B1 maj¹ 5–10 minut, aby przygotowaæ siê do zaprezentowania
na forum swoich argumentów. Powiedz, ¿e ka¿dy z cz³onków grupy powinien przedstawiæ
choæ jeden argument. Dobrze jest przydzieliæ grupom jednakowy czas na prezentacjê. Zasugeruj, ¿e warto, aby uczestnicy zastanowili siê, od którego argumentu chc¹ zacz¹æ i na którym
skoñczyæ, poproœ, aby nie czytali przygotowanego materia³u, ale postarali siê przekonywuj¹co (i byæ mo¿e z poczuciem humoru) przedstawiæ swoje stanowisko i argumentacjê.
Ustal regu³y zachowania siê: grupy A1 i B1 po kolei prezentuj¹ przygotowane argumenty,
„przeciwnik” nie mo¿e przerywaæ wypowiedzi ani jej komentowaæ, mo¿e wy³¹cznie poczekaæ
na swoj¹ kolej. W tym czasie cz³onkowie grup A2 i B2 uwa¿nie przys³uchuj¹ siê prezentacjom.
7. Po zakoñczeniu prezentacji grup A1 i B1 nie komentuj wypowiedzi, nie pozwól te¿ na to
uczestnikom szkolenia. Teraz grupy A2 i B2 maj¹ chwilê czasu (ok. 10 min.) na przygotowanie siê do swoich prezentacji: musz¹ wyeliminowaæ ju¿ u¿yte argumenty, mog¹ te¿ zapisaæ
na dodatkowych karteczkach nowe, które powsta³y w wyniku inspiracji debat¹. Nowe argumenty mog¹ powstawaæ równie¿ w wyniku chwilowej wspólnej pracy grup A1 z A2 oraz B1
z B2.
8. Nastêpuje druga runda debaty: grupy A2 i B2 po kolei prezentuj¹ swoje argumenty wed³ug
wczeœniej obowi¹zuj¹cych zasad.
9. Teraz poproœ uczestników grup, ¿eby przyjrzeli siê u³o¿onym wczeœniej rankingom i zastanowili siê, dlaczego konkretny argument znalaz³ siê na pierwszym miejscu oraz spróbowali
zidentyfikowaæ wa¿ne dla nich wartoœci, jakie za tym argumentem stoj¹.
Poproœ, aby wszystkie grupy przedstawi³y swoje uwagi na ten temat.
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Mo¿esz chwilê d³u¿ej zaj¹æ siê tematem wartoœci, np. wypisaæ wszystkie, jakie w grupie
uznano za ewentualne Ÿród³o okreœlonych argumentów. To one stoj¹ u pod³o¿a konfliktów zwi¹zanych z zagadnieniami, okreœlanymi jako kontrowersyjne. Jednak zdarza siê, ¿e
ta sama wartoœæ, np. ¿ycie ludzkie, jest najwa¿niejsza i dla grup prezentuj¹cych stanowisko
o zwiêkszeniu dostêpu do broni palnej, i grup prezentuj¹cych opiniê przeciwn¹. Dotarcie do
podobnych wartoœci mo¿e byæ pocz¹tkiem zrozumienia odmiennych stanowisk, co oczywiœcie nie musi oznaczaæ pe³nej zgody. Nie bez przyczyny konflikt wartoœci uwa¿a siê za
nierozwi¹zywalny, dlatego poznanie wartoœci stoj¹cych za argumentami mo¿e pomóc w zrozumieniu odmiennego stanowiska i pokojowym ró¿nieniu siê, a nie ujednoliceniu pogl¹dów.
„Odczaruj” uczestników zajêæ, mówi¹c, ¿e ju¿ nie graj¹ przydzielonych im ról i mog¹ mówiæ
o swoich autentycznych pogl¹dach.
10. Teraz zapytaj uczestników, ilu z nich by³o w grupach prezentuj¹cych stanowisko odmienne
od ich w³asnego. Spytaj, jak czuli siê w tej sytuacji.
Zapytaj wszystkich, czy uczestnictwo w debacie wp³ynê³o w jakimœ stopniu na ich pogl¹dy
dotycz¹ce dostêpu do broni. Pozwól na swobodne wypowiedzi na ten temat osób, którym
na tym zale¿y.
11. Zrób w sali (lub na korytarzu) miejsce, gdzie wszyscy uczestnicy zajêæ mogliby ustawiæ siê
w szeregu. Powiedz, ¿e jeden koniec sali oznacza pogl¹d, ¿e bezwzglêdnie nale¿y zwiêkszyæ
dostêp obywateli do broni palnej, przeciwny koniec — ¿e dostêp do niej powinien byæ jak
najmniejszy. Poleæ, aby ka¿dy w milczeniu zastanowi³ siê nad najwa¿niejszym dla niego argumentem, popieraj¹cym jego stanowisko w sprawie. Nastêpnie poproœ, aby ka¿dy ustawi³
siê w szeregu, staraj¹c siê znaleŸæ na osi miejsce najbardziej odpowiadaj¹ce w³asnym pogl¹dom. Ustaliæ je musz¹ sami uczestnicy, nie dopytuj¹c siê o pogl¹dy innych i nie informuj¹c
o swoich. Musi powstaæ pojedynczy szereg:

Po zajêciu przez wszystkich miejsc podziel szereg na pó³ w pokazany ni¿ej sposób i powsta³e
w ten sposób dwa szeregi ustaw naprzeciw siebie.
Je¿eli liczba uczestników jest liczb¹ nieparzyst¹, to mo¿esz sam stan¹æ w odpowiadaj¹cym
twojemu pogl¹dowi miejscu.

Ustaw pary w kolejnoœci, która u³atwi wymianê pogl¹dów. Ten sposób ustawienia powoduje,
¿e naprzeciw siebie nie znalaz³y siê osoby o skrajnie ró¿nych pogl¹dach, co mog³oby utrudniæ
im spokojn¹ wymianê argumentów, oraz osoby o pogl¹dach bardzo zbli¿onych (sta³oby siê
tak, gdyby szereg zosta³ „zagiêty” w po³owie i z³o¿ony jak ramiona cyrkla).
Stoj¹ wiêc przed sob¹ pary uczestników. Poleæ, aby w ka¿dej parze napierw jedna osoba
(np. z rzêdu po prawej stronie), a potem druga krótko przedstawi³y wybrany przez siebie
argument. Wypowiedzi tych nie komentuj¹ ani uczestnicy, do których s¹ skierowane, ani ty.
12. Zaproœ wszystkich do zajêcia miejsc w krêgu. Spytaj uczestników, co s¹dz¹ o takiej metodzie
pracy z uczniami nad zagadnieniami kontrowersyjnymi dotycz¹cymi praw cz³owieka. Na
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przygotowanych arkuszach du¿ego papieru zapisuj podawane zalety i wady zaprezentowanej
metody.
Najprawdopodobniej wœród wypowiedzi pojawi siê zagadnienie wp³ywu osobistych opinii
nauczyciela na przebieg zajêæ. Jeœli nie, sam wska¿ ten problem, poniewa¿ wa¿ne jest, aby
zajêli siê nim nauczyciele, pragn¹cy poruszaæ zagadnienia kontrowersyjne na lekcji.
13. Podziel uczestników na dwie grupy, z których jedna ma na plakacie przygotowaæ zalety
ujawniania przez nauczyciela swojego osobistego pogl¹du podczas lekcji o zagadnieniu kontrowersyjnym, a druga — zagro¿enia. Daj ok. 20 minut na wypracowanie list wad i zalet.
Poproœ o przedstawienie ich na forum. Mo¿esz uzupe³niæ listy wykonane przez uczestników
o wady i zalety umieszczone poni¿ej.
ARGUMENTY ZA UJAWNIANIEM
POGL¥DÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

ARGUMENTY ZA UTAJNIENIEM
POGL¥DÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Nauczyciel pokazuje wzór otwartej komuni- Takie zachowanie mo¿e spotkaæ siê z zarzutem
kacji, czym zachêca do podobnego zachowania indoktrynacji, np. ze strony rodziców.
(modelowanie).
Milczenie jest bezpieczniejsze, nie grozi ¿adNauczyciel ujawnia swoje pasje, zainteresowa- nym konfliktem.
nia, staj¹c siê ciekawszym dla uczniów i prezentuj¹c model obywatelskiej postawy.
Ujawnienie pogl¹dów mog³oby spowodowaæ
naœladowanie ich przez uczniów, poddaj¹cych
Ujawnienie pogl¹dów przez nauczyciela zwiê- siê wp³ywom lub tych, którzy uznaj¹, ¿e nale¿y
ksza zaufanie do niego, obni¿a nieufnoœæ i lêk je naœladowaæ w celu otrzymania dobrej oceny.
uczniów przed ujawnieniem w³asnych pogl¹dów.
Nauczyciel móg³by straciæ autorytet, je¿eli nie
ma skrystalizowanych pogl¹dów lub s¹ one
Gdy nauczycielowi trudno sprecyzowaæ jasny ma³o popularne.
pogl¹d na dan¹ sprawê — uczniowie znajduj¹cy
siê w podobnej sytuacji czuj¹ siê wzmocnieni. Uczniowie, których pogl¹d nauczyciel podziela poczuj¹, ¿e jest „po ich stronie”, a reszta
Nauczyciel staje siê bardziej wiarygodny, poka- uczniów poczuje siê pokrzywdzona.
zuje spójnoœæ miêdzy tym, do czego namawia
uczniów a w³asnym postêpowaniem.
Je¿eli nauczyciel „mow¹ cia³a” daje klasie mimowolnie sygna³y wskazuj¹ce na przychylanie
siê do któregoœ z pogl¹dów, to nie ujawnienie ich powoduje niespójnoœæ komunikatów
i wzrost nieufnoœci.
14. Warto podsumowaæ zajêcia stwierdzeniem, ¿e wa¿ne jest, aby ka¿dy nauczyciel œwiadomie
podejmowa³ decyzjê, jakimi tematami kontrowersyjnymi chce siê zaj¹æ, a jakie tematy mog¹
byæ dla niego zbyt trudne, np. z powodu silnych emocji im towarzysz¹cych.
Powiedz, ¿e trzeba pamiêtaæ o tym, aby przy nauczaniu o prawach cz³owieka szczególnie
zadbaæ o uczniów, o ich prawo do poczucia bezpieczeñstwa na lekcji.
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A zatem:
— Nauczyciel powinien pamiêtaæ o podawaniu i egzekwowaniu przestrzegania regu³ zachowania podczas zajêæ, mówi¹cych o szanowaniu siê, umo¿liwianiu wszystkim wypowiedzi,
odnoszeniu do pogl¹dów a nie osób.
— Uczeñ ma prawo do niewyra¿ania swojej opinii.
W sytuacjach, gdy uczestnicy zajêæ maj¹ za zadanie wyraziæ swoj¹ opiniê w sprawach
kontrowersyjnych, budz¹cych silne emocje lub dotykaj¹cych bardzo osobistych tematów
ka¿dy z nich musi mieæ prawo do odmowy wyra¿enia swojej opinii. Uczniowie powinni
byæ poinformowani o przys³uguj¹cym im prawie, a w razie skorzystania z niego winni
spotkaæ siê z ca³kowit¹ akceptacj¹ takiej decyzji.
— Konieczne jest zaplanowanie czasu i sposobu zakoñczenia zajêæ.
Je¿eli chcemy, aby zajêcia odnios³y zamierzony skutek w sferze rozwoju spo³ecznego
uczniów, wp³ynê³y na kszta³towanie siê po¿¹danych postaw oraz nie spowodowa³y konfliktów w grupie, bardzo wa¿ne jest zarezerwowanie sobie wystarczaj¹cego czasu na
podsumowanie zajêæ.
Konieczne jest wyciszenie emocji, poszukanie tego, co wszystkich ³¹czy, sprawdzenie,
czy istnieje autentyczna zgoda na pozostanie przy swoich opiniach.
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ZA£¥CZNIK nr 1

Argumenty za u³atwieniem dostêpu polskich obywateli do broni palnej
Zwiêkszona produkcja broni, powstawanie W innych pañstwach obywatele ³atwiej mog¹
strzelnic i in. punktów us³ugowych wp³ynie legalnie uzyskaæ broñ, dlaczego my nie?
pozytywnie na wzrost gospodarczy kraju.
Na drogach, ulicach naszych miast jest coraz Ka¿dy cz³owiek ma prawo do obrony swojego
mniej bezpiecznie, trzeba siê broniæ.
¿ycia i zdrowia, obrony bliskich i mienia, powinien wiêc mieæ tak¹ mo¿liwoœæ.
¯yjemy w wolnym kraju i pañstwo nie po- „Posiadaæ” nie znaczy „u¿ywaæ”; fakt ¿e bêdê
winno ograniczaæ moich swobód, skoro je- mieæ broñ nie znaczy, ¿e j¹ kiedykolwiek
stem „porz¹dnym” obywatelem.
u¿yjê, ale moje poczucie bezpieczeñstwa bêdzie wiêksze.
Przestêpcy i tak z ³atwoœci¹ zdobywaj¹ broñ, Jeœli inni bêd¹ wiedzieli, ¿e jestem potena mnie — porz¹dnego cz³owieka traktuje siê cjalnym w³aœcicielem broni, bêd¹ siê obawiali
jak przestêpcê, gdy chcê j¹ posiadaæ.
mnie zaczepiaæ — bêdê bezpieczniejszy.
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ZA£¥CZNIK nr 2

Argumenty przeciw u³atwieniu dostêpu polskich obywateli do broni palnej
Wzroœnie liczba nieszczêœliwych wypadków Obecnoœæ broni palnej w domu spowoduje
z broni¹.
zagro¿enie rodziny zwi¹zane z dostêpem
dzieci do broni oraz mo¿liwoœci¹ u¿ycia broni
jako argumentu w sporach rodzinnych.
Fakt, ¿e ka¿dy jest potencjalnym w³aœcicielem Przestêpca z ³atwoœci¹ mo¿e odebraæ broñ
broni spowoduje brutalizacjê dzia³añ policji niewprawnemu w³aœcicielowi i u¿yæ j¹ przei przestêpców.
ciw niemu.
Nie po to p³acê podatki, ¿eby wyrêczaæ Ka¿da przemoc jest z³em, a wiêc posiadanie
policjê.
broni jest ze z³em zwi¹zane.
Bardzo trudno jest wyeliminowaæ spoœród Wzroœnie liczba samobójstw, bo za pomoc¹
osób maj¹cych dostêp do broni osoby nie- broni ³atwiej jest je pope³niæ.
zrównowa¿one lub chore psychicznie.
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J

Katarzyna Koszewska

AK PRACOWAÆ Z DZIEÆMI I M£ODZIE¯¥?

System edukacji powinien wspieraæ m³odych ludzi w przygotowaniu siê do ¿ycia w demokratycznym spo³eczeñstwie, w którym szanowane s¹ prawa cz³owieka.
W aneksie do Zalecenia Nr R (85)7 Komitetu Ministrów Rady Europy — sugestie dotycz¹ce
nauczania i pobierania nauki w zakresie praw cz³owieka w szko³ach, czytamy:
1.1. Zrozumienie i nabycie doœwiadczenia w zakresie praw cz³owieka stanowi wa¿ny element przygotowania wszystkich m³odych ludzi do ¿ycia w demokratycznym i pluralistycznym spo³eczeñstwie. Jest czêœci¹ wychowania spo³ecznego i politycznego, które sprzyja zrozumieniu miêdzy
kulturami i narodami.
1.2. Koncepcje zwi¹zane z prawami cz³owieka mog¹ i powinny byæ przyswajane od najm³odszych lat.
Na przyk³ad rozwi¹zywanie konfliktów bez odwo³ywania siê do przemocy i z poszanowaniem
innej osoby mo¿e byæ prze¿ywane ju¿ w wieku przedszkolnym i w szko³ach podstawowych.
1.3. Zapoznawanie m³odych z pojêciami bardziej abstrakcyjnymi zwi¹zanymi z prawami cz³owieka,
które zak³adaj¹ zrozumienie koncepcji filozoficznych, politycznych i prawnych mo¿e odbywaæ siê
na szczeblu ponadpodstawowym, w szczególnoœci w takich dziedzinach, jak: historia, geografia,
nauki spo³eczne, wychowanie moralne i religijne, jêzyki obce i literatura, aktualne problemy
i nauki ekonomiczne.
1.4. Prawa cz³owieka wi¹¿¹ siê nieuchronnie ze sfer¹ polityczn¹, nauczyciel bêdzie zawsze zobowi¹zany stosowaæ jako punkt odniesienia porozumienia lub pakty miêdzynarodowe i bêdzie
czuwaæ nad tym, aby unikaæ narzucania swoich pogl¹dów uczniom i przysposabiaæ ich do walki
ideologicznej.
Reforma realizowana od kilku lat w naszym pañstwie sprzyja podejmowaniu przez szko³y
zadañ, wynikaj¹cych z potrzeby edukowania ku takim wartoœciom, jak: tolerancja, wolnoœæ,
sprawiedliwoœæ czy równoœæ. Kluczowe pojêcie praw cz³owieka w tym zakresie to uczciwe
traktowanie innego cz³owieka oraz stosowanie przypisanych prawem procedur.
Wa¿ne jest te¿ kszta³towanie umiejêtnoœci uczniów:
— intelektualnych, niezbêdnych do krytycznej analizy rzeczywistoœci, stawiania pytañ, kwestionowania dowodów, uzasadniania swoich racji,
— zwi¹zanych z konkretnymi dzia³aniami, dziêki którym mo¿na aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu
spo³ecznym, takich jak: aktywne s³uchanie, wspó³praca w grupie, rozpoznawanie i akceptowanie ró¿nic itp.
Podstawy programowe kszta³cenia ogólnego umo¿liwiaj¹ w³¹czenie do zadañ szko³y problemów, maj¹cych charakter miêdzyprzedmiotowy. Form¹ ich realizacji s¹ przede wszystkim
œcie¿ki edukacyjne. Ponadto dyrektorzy szkó³ dysponuj¹ np. mo¿liwoœci¹ przydzia³u dodatkowych godzin na wybrane zajêcia. Proponowane przez nas w niniejszej publikacji scenariusze
lekcji dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dostarczaj¹ nie
tylko podstawowej wiedzy zwi¹zanej z prawami cz³owieka, ale tak¿e umo¿liwiaj¹ kszta³towanie
umiejêtnoœci i postaw opisanych w podstawach programowych. Adresowane s¹ one do nauczycieli ró¿nych przedmiotów i nauczycieli-wychowawców. Mog¹ byæ realizowane na godzinie
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wychowawczej, jêzyku polskim, geografii, historii, wiedzy o spo³eczeñstwie. Sprzyja temu interdyscyplinarnoœæ przekazywanych treœci. Nasz materia³ to równie¿ interesuj¹ca propozycja dla
nauczycieli, realizuj¹cych w szkole œcie¿kê europejsk¹ oraz prowadz¹cych zajêcia pozalekcyjne
o zbli¿onej tematyce (np. Szkolny Klub Europejski). Cele realizowane podczas lekcji dotycz¹
w ró¿nym stopniu wszystkich sfer zwi¹zanych z rozwojem uczniów. Wynika to z zapisanej
w podstawach programowych kszta³cenia ogólnego sugestii, ¿e „nauczyciele, maj¹c na uwadze osobowy rozwój ucznia, winni wspó³dzia³aæ na rzecz tworzenia w œwiadomoœci uczniów
zintegrowanego systemu wiedzy, umiejêtnoœci i postaw”. Umieszczone na pocz¹tku ka¿dego
scenariusza cele informuj¹ nauczycieli o tym, co w danym scenariuszu jest wa¿ne. S¹ one tak¿e
pomocne w wyborze odpowiednich metod nauczania, zarówno proponowanych przez autorów,
jak i innych — stanowi¹cych osobiste kompetencje nauczyciela.
L.p. Typ szko³y

Tytu³ scenariusza

Cele

Proponowane metody pracy

1. Szko³a podstawowa — klasa I

Skarby mojego
serca

— poszukiwanie Ÿróde³ radoœci, wspó³praca w grupie, dyskusja
— uœwiadomienie dzieciom
znaczenia radoœci dla budowania przyjaznych kontaktów miêdzy ludŸmi,
— uœwiadomienie dzieciom
znaczenia i roli mi³oœci —
bycia kochanym i obdarzonym mi³oœci¹ — w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka

2. Szko³a podstawowa — klasa I

Mama, tata, ja
i inni

— uœwiadomienie dzieciom roli wspó³praca w grurodziny w ¿yciu ka¿dego
pie, pogadanka
cz³owieka,
— kszta³towanie postaw szacunku i wiêzi z rodzin¹

3. Szko³a podstawowa — klasa II

Po co nam
przyjaciele?

— podkreœlenie znaczenia przy- wspó³praca w grujaŸni w ¿yciu ka¿dego cz³o- pie, pogadanka
wieka,
— kszta³towanie postaw szacunku dla drugiej osoby

4. Szko³a podstawowa — klasa II

Nasi przyjaciele ze
œwiata bajek

— rozwijanie wyobraŸni dzieci
poprzez spotkania ze œwiatem bajek,
— uwra¿liwienie poprzez bajki
na los innych ludzi, zwierz¹t, roœlin, przedmiotów
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wspó³praca w grupie, drama

5. Szko³a podstawowa — klasa III

Ma³e i du¿e strachy, czyli gdzie
szukaæ pomocy
i kto nam mo¿e
pomóc

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
wspó³praca w gruz tym, gdzie i u kogo szukaæ pie, dyskusja
pomocy,
— nabycie umiejêtnoœci zwi¹zanych z szukaniem pomocy
u doros³ych,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
rozpoznawania z³ego traktowania przez doros³ych

6. Szko³a podstawowa — klasa IV

Jesteœmy dzieæmi
ca³ego œwiata

— nabycie podstawowej wiedzy wspó³praca w gruo kontynentach œwiata i ich pie, dyskusja
mieszkañcach,
— nabycie podstawowej wiedzy o prawach zawartych
w Konwencji o prawach
dziecka,
— uœwiadomienie dzieciom, ¿e
ludzie bardzo ró¿ni¹ siê od
siebie i zarazem maj¹ wiele
cech wspólnych,
— uœwiadomienie dzieciom,
¿e s¹ grup¹ osób, które powinny byæ otoczone przez
doros³ych szczególn¹ opiek¹
i trosk¹,
— kszta³towanie postaw szacunku i tolerancji

7. Szko³a podstaMoja godnoœæ
wowa — klasy IV–
–VI

— uœwiadomienie uczniom
wspó³praca w gruniepowtarzalnoœci ka¿dego
pie, pogadanka
z nich,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
definiowania pojêcia: godnoœæ osobowa,
— kszta³towanie postawy szacunku i tolerancji dla innych

8. Szko³a podstaCo to znaczy:
wowa — klasy IV– prawa dziecka?
–VI

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
pogadanka,
z pojêciami: prawo, wolnoœæ, wyk³ad, mapa
prawa dziecka,
skojarzeñ
— kszta³towanie umiejêtnoœci
dostrzegania ró¿nic pomiêdzy pojêciami: prawo a wolnoœæ,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
empatii,
— wypracowanie umiejêtnoœci
porz¹dkowania i zbierania
informacji
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— nabycie wiedzy zwi¹zanej
9. Szko³a podstaDokumenty,
wspó³praca
z dokumentami, w których
wowa — klasy IV– w których zapisane
w grupie
zapisane s¹ prawa cz³owieka
–VI
s¹ prawa dzieci.
i dziecka,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
pracy w ma³ych grupach,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
wypowiadania siê i prezentowania wyników pracy grup
na forum
10. Szko³a podstaCzy samorz¹d
wowa — klasy IV– uczniowski mo¿e
–VI
chroniæ prawa
ucznia?

— uœwiadomienie uczniom
wyk³ad, wspó³przynale¿noœci do spo³eczpraca w grupie,
noœci szkolnej,
dyskusja
— nabycie wiedzy zwi¹zanej
z obszarami dzia³ania samorz¹du uczniowskiego
ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronê praw
ucznia,
— kszta³towanie aktywnej postawy uczestnika samorz¹du
uczniowskiego

11. Gimnazjum

Dlaczego dobrze jest znaæ
konstytucjê?

— nabycie podstawowej wiedzy wspó³praca
zwi¹zanej z wolnoœciami,
w grupie, praca
prawami i obowi¹zkami oby- z tekstem
watela zapisanymi w Konstytucji RP oraz wiedzy dotycz¹cej œrodków ochrony
praw zagwarantowanych
w konstytucji,
— uœwiadomienie uczniom roli
konstytucji w pañstwie,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
oceny zapisów w Konstytucji RP pod k¹tem spe³niania
wymogów konstytucji pañstwa demokratycznego

12. Gimnazjum

O naszych prawach w szkole —
cz. I

— nabycie podstawowej wiedzy wspó³praca
zwi¹zanej z prawami ucznia w grupie
i dokumentami, w których
s¹ one zawarte

13. Gimnazjum

O naszych prawach w szkole —
cz. II

— nabycie wiedzy dotycz¹cej
dyskusja, wyk³ad
praw ucznia,
— nabycie umiejêtnoœci interpretowania praw ucznia,
— nabycie wiedzy dotycz¹cej
ustalania procedury ochrony
praw ucznia
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14. Gimnazjum

Kiedy jesteœ chory,
czyli o prawach
dziecka-pacjenta

— nabycie podstawowej wiedzy zwi¹zanej z prawami
dziecka-pacjenta,
— poznanie najwa¿niejszych
dokumentów, które mówi¹
o prawach pacjenta

wspó³praca
w grupie, praca
z tekstem

15. Gimnazjum

Klient nasz pan,
czyli o ochronie
praw konsumenckich

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
z katalogiem praw konsumenta i organizacjami stoj¹cymi na stra¿y praw konsumenckich,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
reklamowania niepe³nowartoœciowego towaru,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
okreœlania warunków zawierania i wykonywania umów
konsumenckich,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
rozró¿niania gwarancji od
rêkojmi

wspó³praca w grupie, dyskusja, praca
z tekstem

16. Szko³a ponadgimnazjalna

Granice naszych
praw i wolnoœci

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
mapa pojêciowa,
z pojêciami: prawo, wolnoœæ wyk³ad
oraz ograniczeniami, jakim
podlegaj¹ prawa i wolnoœci,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
dostrzegania przez uczniów
ró¿nic pomiêdzy prawami
a wolnoœciami cz³owieka,
— uœwiadomienie uczniom istnienia granic w korzystaniu
z przys³uguj¹cych nam praw
i wolnoœci

17. Szko³a ponadgimnazjalna

Stereotypy, uprzedzenia i brak
tolerancji

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
z pojêciami: godnoœæ, tolerancja, stereotyp, uprzedzenie,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
wyra¿ania w³asnych uczuæ,
— uœwiadomienie uczniom roli
stereotypów, którym podlegaj¹,
— kszta³towanie postawy
tolerancyjnej wobec
odmiennoœci
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dyskusja, burza
mózgów, wspó³praca w grupie

18. Szko³a ponadgimnazjalna

Kanon praw i wolnoœci, czyli o Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
wyk³ad, wspó³z histori¹ powstania popraca w grupie
wszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, kanonem praw
i wolnoœci cz³owieka zapisanym w tym dokumencie,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
wskazywania sposobów realizacji poszczególnych praw

19. Szko³a ponadgimnazjalna

Instytucjonalne
gwarancje
praworz¹dnoœci

— nabycie wiedzy zwi¹zanej
z zakresem dzia³ania Rzecznika Praw Obywatelskich,
Trybuna³u Konstytucyjnego
i Naczelnego S¹du Administracyjnego,
— kszta³towanie umiejêtnoœci czytania dokumentów
prawnych

praca z tekstem,
wspó³praca w grupie (technika
uk³adanki)

20. Szko³a ponadgimnazjalna

Prawa ucznia, czyli — nabycie wiedzy zwi¹zanej
z prawami dziecka zapisao realizacji Konnymi w Konwencji o prawencji o prawach
wach dziecka,
dziecka w szkole
— kszta³towanie umiejêtnoœci
rozró¿niania praw i uprawnieñ ucznia w szkole,
— kszta³towanie umiejêtnoœci
dochodzenia swoich praw
w szkole w przypadkach ich
naruszeñ,
— kszta³towanie umiejêtnoœci prezentowania w³asnego
zdania i argumentowania
w³asnych racji.

wspó³praca w grupie (technika —
poker kryterialny),
drama

Tabela zawiera cele konkretnych zajêæ z uczniami, opisane w scenariuszach lekcji. Stanowi¹
one rozwiniêcie celów ogólnych edukacji w dziedzinie praw cz³owieka.
Cele te mo¿na podzieliæ na trzy kategorie: zwi¹zane ze sfer¹ poznawcz¹ uczniów, tzn. wiedza
oraz umiejêtnoœci zwi¹zane z analiz¹, syntez¹ i ocen¹ informacji, zwi¹zane z umiejêtnoœciami
spo³ecznymi oraz cele zwi¹zane z rozwojem systemu wartoœci.
Cele zwi¹zane ze sfer¹ poznawcz¹ uczniów
Uczniowie powinni:
— umieæ zdefiniowaæ pojêcia: prawo, wolnoœæ, godnoœæ, uprawnienie, granice praw,
— znaæ prawa i wolnoœci cz³owieka, prawa dziecka, prawa ucznia, podstawowe dokumenty
prawne zwi¹zane z prawami cz³owieka, instytucje pañstwa demokratycznego,
— umieæ poszukiwaæ informacji na temat praw cz³owieka,
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— opracowaæ zebrane informacje w ró¿nej formie,
— wiedzieæ, co dla nich jest wa¿ne w danej sytuacji,
— uœwiadamiaæ sobie uczucia, jakie wywo³uj¹ w nich ró¿ne zjawiska, tak¿e kontakt z innymi
ludŸmi,
— umieæ nazwaæ i wyra¿aæ te uczucia,
— dokonywaæ oceny zjawisk spo³ecznych, np. zachowañ nietolerancyjnych, postaw stereotypowych,
— rozwijaæ swoj¹ kreatywnoœæ i wyobraŸniê.
Cele zwi¹zane z umiejêtnoœciami spo³ecznymi uczniów
Uczniowie powinni umieæ:
— dobrze komunikowaæ siê z innymi,
— efektywnie wspó³pracowaæ w zespole,
— planowaæ i realizowaæ zadania indywidualne,
— poszukiwaæ w najbli¿szych œrodowiskach sojuszników dla podejmowanych dzia³añ,
— argumentowaæ w³asne racje,
— rozwi¹zywaæ konflikty i problemy,
— podejmowaæ decyzje,
— oszacowaæ swoje mocne i s³abe strony w dzia³aniu.
Cele zwi¹zane z kszta³towaniem postaw i rozwojem systemu wartoœci uczniów
D¹¿enie do:
— postêpowania zgodnego ze swoimi przekonaniami i wartoœciami,
— wra¿liwoœci na problemy spo³eczne, chêci dzia³ania w celu ich rozwi¹zania,
— szacunku dla drugiego cz³owieka, jego praw,
— dostrzegania granic w kontaktach z drugim cz³owiekiem i nieprzekraczania ich,
— otwartoœci na problemy innych ludzi i ich wartoœci,
— wspó³odczuwania z innymi,
— chêci niesienia przemocy s³abszym i potrzebuj¹cym.
Podstawowym kryterium doboru treœci poszczególnych scenariuszy zajêæ by³o przedstawienie ró¿nych aspektów problematyki, zwi¹zanej z prawami cz³owieka z uwzglêdnieniem wieku
uczniów, do których dane scenariusze s¹ adresowane.
Bardzo specyficzne w swej treœci s¹ scenariusze lekcji dla uczniów klas I–III autorstwa Izabeli Podsiad³o-Dacewicz. Kszta³cenie ma³ych dzieci w zakresie praw cz³owieka polega przede
wszystkim na wyrobieniu w nich zaufania i tolerancji wobec innych. Dzieci ucz¹ siê wyra¿aæ
w³asne myœli, ucz¹ siê s³uchaæ i rozumieæ drugiego cz³owieka, ucz¹ siê nawi¹zywania z nim kontaktu oraz opiekowania siê tymi, którzy tego potrzebuj¹. Wa¿nym elementem kszta³cenia na tym
etapie jest wpojenie dzieciom przekonania, ¿e ludzie bardzo ró¿ni¹ siê od siebie, a jednoczeœnie
maj¹ wiele cech wspólnych. Dzieci poznaj¹ siebie i innych, zajmuj¹ siê wzajemnymi kontaktami,
budowaniem relacji opartych na przyjaŸni i zaufaniu. Edukacjê ma³ych dzieci w dziedzinie praw
cz³owieka mo¿na rozpocz¹æ od skupienia uwagi na tym, co dziecko uwa¿a za wa¿ne i czego
potrzebuje, stopniowo dodawaæ do tego nowe treœci, wyjaœniaæ, wspólnie z dzieæmi poszukiwaæ, doœwiadczaæ i odkrywaæ. Warto korzystaæ z przyk³adów wziêtych z ¿ycia, bajek, historyjek
prawdziwych i nieprawdziwych, które odpowiednio dobrane i skomentowane pozwol¹ dzieciom
utrwalaæ wszelkie prawdy — bêd¹ one bowiem kojarzone z ulubionymi bohaterami i dobrze zapamiêtanymi sytuacjami. Propozycje lekcji dla najm³odszych w naszej publikacji skupiaj¹ siê
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na potrzebach dziecka i jego najbli¿szym œrodowisku. Autorka stara siê pokazaæ œwiat dziecka
i wokó³ dziecka poprzez wprowadzanie ró¿nych elementów wiedzy — jêzyka polskiego, geografii, przyrody. Wspólna nauka opiera siê na aktywnoœci dziecka. Mamy nadziejê, ¿e rozbudzi
w nim radoœæ i chêæ poznania nowego. Metod¹ jest praktycznie zabawa. Promuje ona godnoœæ
cz³owieka, na której oparta jest ca³a filozofia praw cz³owieka, buduje poczucie w³asnej wartoœci
dziecka i ugruntowuje w nim przekonanie o wartoœci drugiego cz³owieka.
Metody wykorzystywane w innych scenariuszach lekcji dla starszych uczniów to: wspó³praca
w grupie, dyskusja, pogadanka, drama, mapa skojarzeñ, prezentacja, wyk³ad, praca z tekstem,
burza mózgów (patrz → tabela). Niestety, w literaturze metodycznej panuje ostatnio swoisty
galimatias, je¿eli chodzi o metody aktywne. Warto je uporz¹dkowaæ pod k¹tem tego, co jest
metod¹, a co technik¹ dzia³ania edukacyjnego. Przeœledzimy ten problem na przyk³adzie metody: wspó³praca w grupie. Jest to metoda znacznie wykraczaj¹ca poza klasyczne ramy modeli
nauczania. Czêsto ³¹czy siê z innymi metodami, tak jak ma to miejsce w scenariuszu „Kanon
praw i wolnoœci, czyli o Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka” autorstwa Beaty Jancarz,
gdzie uczniowie wspó³pracuj¹c w grupie dyskutuj¹ jednoczeœnie nad poszczególnymi prawami
i zagro¿eniami w ich realizacji. Zdarza siê te¿, ¿e wspó³praca w grupie staje siê technik¹ w obrêbie
innej metody, na przyk³ad w scenariuszu tej samej autorki pt. „Granice naszych praw i wolnoœci”. Uczniowie wype³niaj¹c mapê pojêciow¹ (mapê skojarzeñ) wspó³pracuj¹ ze sob¹, ale ich
wspó³dzia³anie jest tylko œrodkiem do wyznaczonego celu — uzupe³nienia mapy.

Ka¿da z wy¿ej wymienionych metod ma wyró¿niaj¹ce j¹ cechy, w ka¿dej z nich mo¿emy
wyodrêbniæ techniki edukacyjne zastosowania danej metody. W naszym poradniku technik¹
metody: wspó³praca w grupie jest np. uk³adanka, opisana w scenariuszu „Instytucjonalne gwarancje praworz¹dnoœci”. Cytujê:
„Podziel uczniów na trzy, jeœli to mo¿liwe, równe grupy. Przydziel grupom jedn¹ instytucjê
ochrony praw i poleæ, aby po przeczytaniu materia³ów Ÿród³owych grupa wspólnie uzupe³ni³a
wiersz tabeli odpowiedni dla analizowanej instytucji. Rozdaj uczniom egzemplarze konstytucji,
wskazuj¹c odpowiednie artyku³y (RPO art. 208 — art. 212, TK i skarga konstytucyjna art. 188
— art. 197, art. 79 pkt 1, NSA art. 184 i art. 185) oraz odpowiednie fragmenty ustaw (materia³
pomocniczy nr 1). Okreœl czas pracy uczniów. W trakcie pracy grup podchodŸ do ka¿dej z nich
i sprawdzaj prawid³owoœæ uzupe³niania tabeli.
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Po zakoñczeniu prac grup poleæ uczniom odliczenie, tak aby ka¿dy uczeñ w grupie mia³
przyporz¹dkowan¹ cyfrê. W ten sposób w ka¿dej grupie bêdzie jeden uczeñ z numerem 1, jeden
uczeñ z numerem 2, jeden z numerem 3 i tak dalej, w zale¿noœci od tego, jak liczne by³y grupy.
Poproœ, aby teraz jedynki utworzy³y osobn¹ grupê, dwójki osobn¹, trójki osobn¹ i tak dalej.
Mamy teraz tak¹ sytuacjê, ¿e w ka¿dej nowo utworzonej grupie jest po trzech uczniów, ka¿dy
z nich ma wype³niony jeden wiersz tabeli. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e w tej sprawie jest ekspertem.
Zadanie polegaæ bêdzie na wymianie informacji miêdzy uczniami, tak aby uzupe³nili oni ca³¹
tabelê.
Okreœl czas pracy grup.
Technika, któr¹ zastosowa³eœ w tym æwiczeniu nosi nazwê uk³adanka. Zwróæ uwagê, ¿e
pozwala ona na uczenie siê pewnych zagadnieñ poprzez prezentacje ich innym osobom, uczy
wspó³pracy i kszta³tuje poczucie odpowiedzialnoœci za pracê swoj¹ i innych w grupie.”
(Beata Jancarz)
Zasada jest prosta. Klasa zostaje podzielona na kilkuosobowe grupy. Materia³ nauczania
nauczyciel podaje uczniom w formie materia³ów pisemnych. Ka¿dy cz³onek grupy ma nauczyæ
siê innej partii materia³u, a nastêpnie zapoznaje z ni¹ pozosta³ych uczniów tworz¹cych grupê.
W ten sposób uczniowie ucz¹ siê od siebie nawzajem. W konsekwencji wszyscy opanowuj¹
ca³oœæ materia³u, a nie tylko swoj¹ czêœæ.
Inny wariant tej techniki jest nastêpuj¹cy: uczniowie odpowiedzialni w swoich zespo³ach za
opanowanie tej samej partii materia³u, tzw. eksperci, spotykaj¹ siê w celu wspólnego przedyskutowania tematu i udzielenia sobie pomocy w uczeniu siê. Nastêpnie wracaj¹ do swoich grup
macierzystych i ucz¹ pozosta³ych cz³onków grupy tego, czego sami siê nauczyli.
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Tê technikê wspó³pracy w grupie warto zastosowaæ wtedy, kiedy nasi uczniowie musz¹ poznaæ
obszern¹ partiê materia³u w stosunkowo krótkim czasie. Ucz¹ siê wtedy wspó³pracowaæ, maj¹
bowiem jeden cel — wzajemne wyrównanie poziomu wiedzy. Dlatego te¿ na zakoñczenie lekcji
warto poprosiæ uczniów o samoocenê, dokonaæ indywidualnej oceny ich wiedzy merytorycznej
oraz wspó³pracy z innymi wed³ug np. nastêpuj¹cych kryteriów:
Kryteria oceny wspó³pracy w grupie
Kategoria

6 (celuj¹cy)

5 (b. dobry)

4 (dobry)

3 (dostateczny)

2 (dopuszczaj¹cy) 1 (niedostateczny)

Zadana
praca

– bardzo
konsekwentnie wykonuje
zadan¹ pracê
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
– przypomina innym
cz³onkom
grupy o zadanej pracy,
– pomaga im
w przypadku
trudnoœci
i zg³oszenia
potrzeby pomocy

– konsekwentnie
wykonuje
zadan¹ pracê,
– przypomina innym
cz³onkom
grupy o zadanej pracy,
jeœli jej nie
wykonuj¹

– konsekwentnie
wykonuje
zadan¹ pracê,
– koncentruje siê na
wyznaczonym zadaniu

– przez wiêkszoœæ czasu
wykonuje
zadan¹ pracê,
– czasami
odrywa siê
od niej, znajduj¹c inne
tematy do
rozmowy

– czêsto
odrywa siê
od zadanej
pracy, dyskutuje na
niezwi¹zane
z ni¹ tematy

– odrywa od
pracy innych
cz³onków
grupy,
– rozmawia
z osobami
z innych
grup,
– zajmuje
siê innymi
sprawami

Wk³ad
w pracê
grupy

– bardzo
pozytywny
wk³ad
w pracê
grupy, zadaje pytania
wyjaœniaj¹ce,
problemowe,
ukierunkowuj¹ce pracê
innych,
– ma ró¿norodne pomys³y,
– jego uwagi
maj¹ na celu
wspieranie
pracy cz³onków grupy

– czêsto
wnosi pozytywny wk³ad,
– zadaje pytania wyjaœniaj¹ce
w celu poprawienia
wk³adu innych,
– ma pomys³y,
– jego uwagi
maj¹ na celu
wspieranie wk³adu
innych

– czêsto
wnosi pozytywny wk³ad,
– wykonuje
wyznaczone
zadanie przed
czasem,
– dysponuje
ca³oœci¹ potrzebnego
materia³u,
– zawsze s³ucha innych,
– obecny
przez wiêkszoœæ czasu

– wnosi pewien wk³ad,
ale czasami
nie s³ucha
pomys³ów
innych lub
niezbyt czêsto wnosi
wk³ad, ale
uwa¿nie s³ucha,
– wykonuje
wiêkszoœæ
wyznaczonych zadañ
na czas

– nie wnosi
wk³adu i czasami nie s³ucha pomys³ów innych,
– na czas
wykonuje
jedynie czêœæ
wyznaczonej
pracy

– negatywny
wk³ad w pracê
grupy,
– brak zapa³u do pracy
przeszkadza
tym, którzy
staraj¹ siê pracowaæ,
– nie wykonuje ¿adnej
pracy przed
czasem,
– nie stara siê
o potrzebne
materia³y
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Kontakt
z innymi
cz³onkami
grupy

– bardzo
uwa¿nie s³ucha, co inni
maj¹ do powiedzenia,
– szczerze
chwali wk³ad
wnoszony
przez innych,
– zachêca
do dobrej
komunikacji
w grupie,
– zawsze szanuje innych
i ich pomys³y,
– gotowy do
kompromisu
w przypadku
ró¿nicy zdañ

– szczerze
chwali wk³ad
wnoszony
przez innych,
– zachêca
do dobrej
komunikacji
w grupie,
– zawsze szanuje innych
i ich pomys³y

– czêsto
chwali innych,
– czêsto zachêca do dobrej komunikacji,
– zwykle szanuje innych,
– zdolny do
kompromisu

– czasami
chwali innych,
– czasami
zachêca do
dobrej komunikacji,
– niezbyt
wyraŸnie
okazuje
szacunek

– rzadko
chwali innych,
– rzadko
promuje dobr¹ komunikacjê,
– rzadko
okazuje
szacunek

– „zamyka
usta” grupie,
– ca³kowicie dominuje
w dyskusji, nie daj¹c innym
szansy zabrania g³osu,
– nigdy
nie zawiera
kompromisu

Opracowano na podstawie: By ocena coœ znaczy³a, [w:] Materia³y dotycz¹ce oceniania uczniów,
CODN.
Wspó³praca w grupie (nauczanie we wspó³pracy) nie jest równoznaczna z prac¹ w grupie
(ten termin jest bardziej znany polskim nauczycielom). Mo¿na bowiem pracowaæ w grupie i byæ
skupionym wy³¹cznie na sobie, mo¿na te¿ wspó³pracowaæ z innymi ludŸmi, d¹¿¹c do wspólnego
celu.
PRACA W GRUPIE
NIESPRZYJAJ¥CA WSPÓ£PRACY

WSPÓ£PRACA W GRUPIE

1. Grupy jednorodne.
2. Jedna osoba pe³ni g³ówn¹ rolê (dy¿urny,
grupowy, przywódca, lider).
3. Uczniowie odpowiadaj¹ za siebie.
4. Ocenia tylko nauczyciel.
5. Grupy oceniane s¹ jako ca³oœæ bez zwracania uwagi na indywidualny wysi³ek poszczególnych ich cz³onków.
6. Ka¿dy uczeñ polega na sobie.

1. Grupy ró¿norodne.
2. Role s¹ podzielone.
3. Podzia³ zadañ i odpowiedzialnoœci za swoj¹
pracê w³o¿on¹ w osi¹gniêcie sukcesu grupowego.
4. Nauczyciel i (lub) cz³onkowie grup oceniaj¹ poszczególne etapy swojej pracy.
5. Oceniany jest grupowy wysi³ek poszczególnych cz³onków grupy prowadz¹cy do
uzyskania wspólnego celu.
6. Uczniowie wspieraj¹ siê nawzajem, dziel¹
siê swoim doœwiadczeniem i wiedz¹.

Nie wystarczy zatem podzieliæ uczniów na mniejsze zespo³y i kazaæ im razem pracowaæ.
Wa¿ne jest takie zorganizowanie pracy grupowej, aby ostateczny rezultat zale¿a³ od efektów
pracy ka¿dego z uczniów. Cele grupowe powinny iœæ w parze z mo¿liwoœci¹ indywidualnego
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rozliczenia ka¿dego ucznia z jego pracy. Towarzyszy temu systematyczna analiza i refleksja.
Spróbujmy zatem zdefiniowaæ: Wspó³praca w grupie jest metod¹, w której uczniowie wspó³pracuj¹c w wiêkszych lub mniejszych, ró¿norodnych zespo³ach, zmierzaj¹ do osi¹gniêcia
dwóch celów: zdobycia wiedzy i rozwoju indywidualnych umiejêtnoœci spo³ecznych. Nauczyciel ukierunkowuje pracê, zachêca, ocenia indywidualnie i grupowo. Uczeñ dostanie
nagrodê, jeœli powiedzie siê ca³ej grupie. Wykonanie zadania wymaga zatem skoordynowania
wysi³ków ca³ej grupy.
G³ówne elementy uczenia siê we wspó³pracy:
• ró¿norodne grupy (uczniowie dobrzy, s³abi, ch³opcy, dziewczynki),
• wyraŸne ukierunkowanie dzia³ania (jasny cel),
• wspólna i indywidualna odpowiedzialnoœæ za efekt pracy grupy,
• wspó³zale¿noœæ w wykonywaniu dzia³ania,
• wspólna nagroda za sukces grupy,
• pozytywny kontakt cz³onków grupy.
Wspó³praca w grupie
co najmniej dwie osoby pracuj¹ razem, polegaj¹ na sobie nawzajem,
wspólnie dochodz¹ do tego samego celu
sk³ad zespo³u jest ró¿ny
na sukces grupy pracuje ka¿dy indywidualnie
nagradzana jest ca³a grupa

•
•
•
•
•
•
•
•

Dziêki uczeniu siê we wspó³pracy uczniowie:
czêœciej zabieraj¹ g³os, czêœciej uczestnicz¹ w rozmowach — wyrabiaj¹ sw¹ sprawnoœæ jêzykow¹,
³atwiej jest im uwa¿nie s³uchaæ, maj¹ wiêksz¹ swobodê reagowania na to, co mówi¹ inni —
lepiej rozumiej¹ problem,
maj¹ wiêcej pomys³ów — mog¹ je krytycznie selekcjonowaæ,
maj¹ wiêcej okazji do pos³ugiwania siê jêzykiem jako instrumentem uczenia siê,
mog¹ uczyæ siê jeden od drugiego i nawzajem: wyjaœniaj¹c, zadaj¹c pytania, poszukuj¹c —
rozbudzone zostaje ich twórcze myœlenie,
mog¹ przekonaæ siê, ¿e ich pomys³y s¹ cenne, mo¿na je wykorzystaæ — podnosi siê ich
poczucie w³asnej wartoœci, roœnie wiara we w³asne mo¿liwoœci,
ci ma³o aktywni (i ci aktywni te¿) staj¹ siê odpowiedzialni za okreœlony wycinek pracy —
rozbudza siê ich poczucie odpowiedzialnoœci za siebie i innych, kszta³tuj¹ postawy prospo³eczne,
szukaj¹ u nauczyciela wsparcia, traktuj¹ go jako przewodnika i autorytet — zachodz¹ korzystne relacje miêdzy nauczycielem a tymi, których uczy. W mi³ej atmosferze pracuje siê
przyjemniej i chêtniej,
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•

niektórzy maj¹ osobisty kontakt z nauczycielem w czasie lekcji, co nie jest mo¿liwe, gdy
nauczyciel pracuje tylko z ca³¹ klas¹. Czêœciej zachodzi indywidualne wspomaganie procesu
nauczania.
Warto dodaæ, ¿e dziêki tej metodzie cz³onkowie grupy poznaj¹ siê nawzajem.
Wspó³praca w grupie zdecydowanie poprawia relacje miêdzy uczniami
Spójrzmy na inne metody pracy wykorzystywane w naszym poradniku. Jedn¹ z nich jest
burza mózgów zastosowana w scenariuszu „Stereotypy, uprzedzenia, tolerancja”.
Oto fragment:
„Zastanówcie siê teraz wspólnie, metod¹ burzy mózgów, do czego mog¹ prowadziæ uprzedzenia, jakie uczucia im towarzysz¹ i jakie zachowania.
Zapisz wszystkie wnioski uczniów na arkuszu papieru.”
(Beata Jancarz)

Jest to metoda oparta na twórczym myœleniu, szczególnie pomocna w poszukiwaniu nowych
oryginalnych rozwi¹zañ poprzez wyzwolenie indywidualnych mo¿liwoœci umys³owych.
Zasady s¹ proste. Grupie osób przedstawia siê problem i ka¿da z nich prezentuje pomys³y na
to, jak go rozwi¹zaæ. Praca sk³ada siê z dwóch etapów: sesji twórczej i sesji oceniaj¹cej.
Obowi¹zuj¹ cztery podstawowe zasady w sesji twórczej:
1. Liczy siê liczba pomys³ów — im wiêcej, tym lepiej.
2. Pomys³y podane przez innych mog¹ byæ podchwycone i rozwijane.
3. Nie wolno krytykowaæ, szczególnie podczas sesji twórczej.
4. Pozwól szaleæ wyobraŸni — pomys³y niekonwencjonalne te¿ s¹ dobre, ka¿dy z nich mo¿e
prowadziæ do rozwi¹zania.
Rol¹ nauczyciela jest takie zorganizowanie pracy uczniów, aby ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ swobodnej wypowiedzi. Warto wyznaczyæ komuœ funkcjê sekretarza, spisuj¹cego pomys³y innych.
W sesji oceniaj¹cej po wstêpnym pogrupowaniu pomys³ów uczestnicy kolejno je analizuj¹,
wybieraj¹c i dopracowuj¹c w szczególnoœci te, które wydaj¹ siê prowadziæ do rozwi¹zania problemu. Pomys³y zbyt trudne do zastosowania, zbyt kosztowne itp. zostaj¹ odrzucone.
A oto krótka charakterystyka pozosta³ych metod, zastosowanych w naszych scenariuszach
lekcji.
Nazwa metody

Krótka charakterystyka

Na co warto zwróciæ uwagê

Drama

Metodê tê stosujemy przy realizacji celów, które s³u¿¹ rozwojowi emocjonalnemu uczniów, ich wra¿liwoœci na problemy spo³eczne. Drama daje mo¿liwoœæ
sprawdzenia reakcji w okreœlonych sytuacjach i twórczego eksperymentowania
w tym zakresie. Jej istot¹ jest spowodowanie, aby uczniowie jak najpe³niej prze¿yli dane doœwiadczenie.

Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e metodzie
tej towarzysz¹ ró¿nego rodzaju emocje. W zwi¹zku z tym nale¿y zadbaæ
o odpowiedni¹ atmosferê w klasie, mieæ
do swojej dyspozycji wystarczaj¹c¹ iloœæ
czasu, kolejne dzia³ania wprowadzaæ
stopniowo, zachêcaæ uczniów do udzia³u, pamiêtaj¹c o ich prawie do odmowy.
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Pogadanka

Metoda maj¹ca swobodn¹ strukturê. Jej Trzeba zadbaæ o to, aby uczniowie nie
istot¹ jest dzielenie siê prze¿yciami, oceniali siebie nawzajem. Ka¿dy ma
emocjami lub wymiana informacji.
prawo do swoich prze¿yæ czy odczuæ,
nawet wtedy, gdy innym wydaj¹ siê one
niezrozumia³e, ka¿dy ma te¿ prawo do
swobodnej wypowiedzi na dany temat,
nawet wtedy, gdy opinia pozosta³ych
uczniów jest inna. Rol¹ nauczyciela jest
dbanie o przestrzeganie powy¿szych zasad. Pamiêtaæ trzeba o tym, aby zadbaæ
o odpowiedni czas; je¿eli jest to mo¿liwe
— organizowaæ spotkania w mniejszych
grupach.

Praca z tekstem

Istot¹ tej metody jest poszukiwanie, analiza, selekcja i prezentacja informacji
z okreœlonego Ÿród³a lub z ró¿nych Ÿróde³. Uczniowie doskonal¹ swoje umiejêtnoœci, a ró¿norodnoœæ Ÿróde³ pozwala
im na poznanie ich specyfiki.

Warto zadbaæ o to, aby Ÿród³a informacji
nie by³y zbyt trudne dla uczniów z powodu stosowanego jêzyka (szczególnie
dotyczy to aktów prawnych), nieznanych uczniom faktów czy zbyt obszernej wiedzy, któr¹ maj¹ opanowaæ w krótkim czasie. Proponuj¹c selekcjê, nale¿y
okreœliæ kryteria, prezentacja informacji
na forum klasy powinna odbywaæ siê wed³ug jasno okreœlonych zasad.

Dyskusja

Metoda ta polega na wymianie pogl¹dów
w okreœlonej sprawie wed³ug znanych
wszystkim zasad, np.: kolejnoœæ zabierania g³osu, d³ugoœæ wypowiedzi, charakter wypowiedzi itp. Uczniowie rozwijaj¹
wiele umiejêtnoœci spo³ecznych: s³uchania innych, argumentowania, wyra¿anie
opinii, kontrargumentowania itp. Jeden
z uczniów jest moderatorem, czyli osob¹
prowadz¹c¹ dyskusjê zgodnie z przyjêtymi regu³ami.

Regu³y obowi¹zuj¹ce podczas dyskusji
warto ustaliæ wspólnie z uczniami na pocz¹tku roku szkolnego, a potem w miarê
potrzeby je przypominaæ. Nale¿y siê
przy tym upewniæ, czy s¹ one dla wszystkich jasne. Rolê moderatora powinno siê
proponowaæ ró¿nym osobom, tak aby
jak najwiêcej uczniów mia³o mo¿liwoœæ
æwiczenia siê w niej.

Wyk³ad, prezentacja

S³owne przedstawienie pewnych informacji zgodnie z przyjêt¹ wczeœniej struktur¹. Metodê tê mo¿na wzbogacaæ o prezentacjê schematów, plansz, map, foliogramów itp. Uczniowie uzyskuj¹ nowe
informacje; porz¹dkuj¹ poznane wczeœniej fakty lub pojêcia.

Nie powinien byæ zbyt d³ugi, nale¿y pos³ugiwaæ siê jasnym, zrozumia³ym dla
wszystkich jêzykiem, zadbaæ o odpowiednie tempo wypowiedzi.
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Mapa skojarzeñ (mapa mentalna, mapa
pojêciowa, mapa myœli)

Metoda polegaj¹ca na wizualnym opracowaniu danego zagadnienia z pomoc¹
rysunków, obrazków, hase³, symboli.
S³u¿y g³ównie do sporz¹dzania notatek wykorzystywanych w dalszej czêœci zajêæ lub na innych lekcjach, „organizowania” powtórek z dowolnego materia³u, jaki mamy do opanowania pamiêciowego, definiowania pojêæ. Mo¿na
j¹ zastosowaæ na pocz¹tku zajêæ po to,
aby zorientowaæ siê w wyobra¿eniach
uczniów lub poznaæ zasób posiadanej
przez nich wiedzy na okreœlony temat.
Zalety:
— jasno i precyzyjne zostaje zdefiniowana istota zagadnienia,
— informacje zostaj¹ uporz¹dkowane,
— ukazane zostaj¹ zwi¹zki i zale¿noœci
miêdzy ró¿nymi kategoriami zjawisk
i pojêæ,
— mo¿na dodawaæ nowe informacje
bez skreœleñ i chaotycznego zapisywania,
— tworzenie map mentalnych wyzwala
kreatywnoœæ umys³u.

Warto zadbaæ o podanie na pocz¹tku
pracy dok³adnej instrukcji zwi¹zanej ze
sporz¹dzeniem mapy mentalnej oraz wyjaœniæ korzyœci, jakie uzyskaj¹ uczniowie
dziêki tej metodzie. Metoda ta wymaga
te¿ przygotowania przed lekcj¹ okreœlonych pomocy dydaktycznych: du¿ych
arkuszy papieru, kolorowych mazaków
itp.

Na zakoñczenie parê s³ów o strukturze lekcji, niezale¿nie bowiem od tego, jakie metody
nauczania bêd¹ wykorzystywane, mo¿na wyodrêbniæ pewne uniwersalne etapy w jej przebiegu:
1. Wprowadzenie
• przywitanie siê z uczniami,
• poinformowanie o celach zajêæ i ich roli w ca³ym programie,
• wyjaœnienie uczniom, z jakiej wiedzy i doœwiadczeñ mog¹ korzystaæ,
• wyjaœnienie, do czego przyda im siê nowa wiedza,
• zorientowanie siê, co uczniowie ju¿ wiedz¹ na dany temat.
2. Rozwiniêcie
• wprowadzenie w nowe zagadnienia,
• podanie instrukcji do zadania dla uczniów (co nale¿y zrobiæ, ewentualny podzia³ na grupy,
podanie zasad prezentacji efektów pracy, wyjaœnienie, za co uczniowie bêd¹ oceniani),
wyjaœnienie ewentualnych w¹tpliwoœci,
• wspieranie i konsultacje w trakcie pracy uczniów i podczas prezentacji,
• stworzenie warunków do oceny pracy uczniów; ocena dokonana przez nauczyciela, samych uczniów lub samoocena.
3. Podsumowanie
• przypomnienie najwa¿niejszych zagadnieñ omawianych podczas zajêæ i ich miejsca w ca³ym programie,
• pomoc uczniom w dostrze¿eniu tego, czego i jak siê nauczyli, poinformowanie o tym,
w jaki sposób ta wiedza wi¹¿e siê z kolejnym zajêciami,
• podziêkowanie uczniom za wspó³pracê.

ród³o: Jacek Królikowski [w:] Zrozumieæ innych, czyli jak uczyæ o uchodŸcach,
red. K. Koszewska, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2001.
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Wszystkie scenariusze, które znajd¹ Pañstwo w naszej publikacji, oparte s¹ na powy¿szym
schemacie. Zachêcamy do korzystania z nich, do twórczych modyfikacji i realizacji w³asnych
pomys³ów. Zachêcamy te¿ do sta³ej refleksji nad przebiegiem pracy. Edukacja w dziedzinie praw
cz³owieka jest bowiem przedsiêwziêciem, którego przebiegu do koñca nie da siê zaplanowaæ.
Zbyt wiele zale¿y od reakcji uczniów, reakcji innych osób, wielu czynników nie da siê po prostu
przewidzieæ. Na pewno warto prosiæ uczniów o opinie na temat zajêæ, zastanawiaæ siê nad tym,
co siê uda³o, a co nie i — dlaczego, jak mo¿na zaradziæ trudnoœciom w przysz³oœci; warto te¿
omawiaæ zajêcia lekcyjne z kole¿ank¹ czy koleg¹, którego cenimy i darzymy zaufaniem. A oto
przyk³ad narzêdzia, które mo¿e byæ przydatne do autorefleksji:
Czy posiadam nastêpuj¹ce kompetencje
(umiejêtnoœci)?
Czy bliskie s¹ mi nastêpuj¹ce przekonania?

Na jakiej podstawie tak s¹dzê?

Umiejêtnoœæ spojrzenia na problem z perspektywy osoby ucz¹cej siê (ucznia).
Umiejêtnoœæ dostrze¿enia i zdolnoœæ do akceptacji podobieñstw oraz ró¿nic pomiêdzy w³asnym stylem uczenia siê a stylem uczniów,
a tak¿e ró¿nic pomiêdzy stylami ró¿nych
uczniów.
Respektowanie praw uczniów jako osób ucz¹cych siê. Wra¿liwoœæ na ich potrzeby i interesy.
Zdolnoœæ do radzenia sobie ze sprawami kontrowersyjnymi oraz wieloznacznoœci¹ z³o¿onych sytuacji, jakie mog¹ powstaæ w klasie
szkolnej.
Przekonanie, ¿e ka¿dy uczeñ mo¿e poczyniæ
postêpy, mo¿e siê rozwijaæ.
Zdolnoœæ do uwzglêdniania w nauczaniu zarówno w³asnych priorytetów, jak i priorytetów
i wartoœci wyra¿anych przez uczniów.
Wola przyznania siê do b³êdu na forum klasy,
chêæ uczenia siê na tych b³êdach.
Opracowano na podstawie: K. Durr, V. Spajic-Vrkas, I. Ferreira Martins, Strategies for Democratic Citizenship, Strasbourg, Council of Europe, 2000.

¯yczymy powodzenia!
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S

ZKO£A PODSTAWOWA — KLASY I–III
— PRZYGOTOWANIE DO UCZENIA
O PRAWACH CZ£OWIEKA

Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Skarby mojego serca
Wstêp
Rodzina, szko³a — to miejsca, gdzie powinny byæ zaspokajane potrzeby mi³oœci, akceptacji,
uznania, szacunku, osi¹gniêæ. Maj¹ one dawaæ dziecku poczucie bezpieczeñstwa, przyczyniaæ siê
do budowania prawid³owego obrazu samego siebie i adekwatnej samooceny. A przecie¿ wiemy,
¿e czêsto tak nie jest. Zarówno rodzina, jak i szko³a stawiaj¹ dziecku du¿e wymagania. Mi³oœæ,
akceptacja, uznanie czêsto s¹ uzale¿nione od tego, czy dziecko spe³nia okreœlone wymagania
i oczekiwania. Warto pamiêtaæ jednak o tym, ¿e:
Nie sztuka kochaæ wielkie i bogate, lecz to najbiedniejsze. Bo dziecko woli starego misia ni¿ kubek
z³ota. Ci¹gle budujemy granice, stawiamy mury, dzieñ w dzieñ ludzkoœæ przechodzi segregacje: czarny
— bia³y, ateista — wierz¹cy, chory — zdrowy, grzesznik — œwiêty, brzydki — piêkny, a przecie¿
cz³owiek bez wzglêdu na fakt, gdzie go postawi¹ pozostaje nadal cz³owiekiem. Spójrz! Wyros³eœ ze
wszystkiego, z ubrañ i z butów, zalet i wad. Z pogl¹dów, nawyków, z..., ale nigdy nie wyroœniesz
z mi³oœci, z potrzeby mi³oœci. Bêdziesz mia³ 100 i 200 lat i bêdziesz potrzebowa³ mi³oœci.
(Ela, lat 16)

Cele:
poszukiwanie Ÿróde³ radoœci
uœwiadomienie dzieciom znaczenia radoœci dla budowania przyjaznych kontaktów miêdzy
ludŸmi
uœwiadomienie dzieciom znaczenia i roli mi³oœci — bycia kochanym i obdarzania mi³oœci¹ —
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja
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Pojêcia kluczowe
radoœæ, mi³oœæ
Materia³y pomocnicze
nr 1 — wiersz Danuty Wawi³ow „Strasznie wa¿na rzecz”
Czas trwania
2 godziny dydaktyczne
Adresat
uczniowie I klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. Powitaj dzieci, zaproœ je do krêgu i poproœ, ¿eby ka¿de z nich po kolei pokaza³o radoœæ,
to, jak mo¿na siê cieszyæ — np. uœmiech, podskok, klaskanie w d³onie. Gdy jedno z dzieci
prezentuje, pozosta³e naœladuj¹ je — i tak a¿ do wyczerpania pomys³ów. Podsumujcie to
krótkie æwiczenie.
Powiedz, ¿e radoœæ jest potrzebna ka¿demu cz³owiekowi, ¿e jest wiele jej przejawów. Bardzo
wa¿ne jest, aby ka¿dy cz³owiek — ma³y i du¿y, potrafi³ siê cieszyæ z ró¿nych rzeczy. ród³em
radoœci mo¿e byæ: uœmiech mamy na dzieñ dobry, odrobione lekcje, pomoc w porz¹dkach
domowych, zabawa z koleg¹, pyszne naleœniki od babci, spotkany na ulicy ma³y piesek...
2. Poproœ, aby ka¿de dziecko opowiedzia³o o jednym wydarzeniu (rzeczy, osobie itp.), które
ostatnio sprawi³o mu radoœæ.
Rozdaj wszystkim kartki papieru, zachêæ do narysowania na nich du¿ego serca. Poproœ, aby
ka¿dy uczeñ narysowa³ lub wpisa³ w swoim serduszku wszystko to, co jest bliskie jego sercu,
co kocha, co jest dla niego wa¿ne.
Wyznacz czas pracy: 5–10 minut.
3. Przygotuj du¿y arkusz papieru, taki, który pomieœci wszystkie serca i poproœ, ¿eby ka¿de
dziecko po skoñczonej pracy przyklei³o swoje serduszko na tym arkuszu. Mo¿esz razem
z dzieæmi nadaæ tytu³ stworzonemu wspólnie dzie³u: „Skarby naszych serc”.
Umieœæ arkusz z serduszkami w widocznym i dostêpnym dla wszystkich miejscu i zaproœ do
wspólnego ogl¹dania „skarbów”. Poproœ, aby dzieci spróbowa³y odnaleŸæ to, co siê najczêœciej
powtarza, to, co ³¹czy wszystkie lub wiêkszoœæ serduszek. Zapytaj je, symbolem jakiego
uczucia jest serce. Jeœli bêdzie taka potrzeba, powiedz, ¿e jest to symbol mi³oœci, uczucia
bardzo wa¿nego w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, ¿e ka¿dy chce czuæ siê kochany i mieæ kogoœ,
kogo mo¿e obdarzyæ mi³oœci¹ i ¿e wszystkie te serduszka to symbol tego, co dzieci kochaj¹,
czego potrzebuj¹.
Postaraj siê tak pokierowaæ rozmow¹, ¿eby koñcowy wniosek brzmia³ nastêpuj¹co: Wszystkie
dzieci na œwiecie chc¹ byæ kochane i chc¹ siê czuæ bezpiecznie. Ka¿de dziecko ma prawo
do mi³oœci i opieki sprawowanej przez rodziców, rodzinê i spo³eczeñstwo.
4. Mo¿esz zakoñczyæ zajêcia wspólnym odczytaniem wiersza autorstwa Danuty Wawi³ow
„Strasznie wa¿na rzecz” (materia³ pomocniczy nr 1). Przeczytaj ca³oœæ, dzieci poproœ o uzupe³nienie niedokoñczonych wyrazów w wierszu.
Zapytaj, czy zgadzaj¹ siê one z puent¹ wiersza: Przecie¿ jak siê kogoœ kocha, to jest wa¿na rzecz.
Poproœ o uzasadnienie tego twierdzenia.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Strasznie wa¿na rzecz
Mama, przestañ zmiataæ œmiecie!
Chcê powiedzieæ ci w sekrecie
strasznie wa¿n¹ rzecz:
by³y sobie dobre wró¿....
jedna mia³a krótkie nó¿...
druga mia³a dwie papu¿...
i wielgachny miecz!

Mama , nie pisz, tylko s³uchaj!
Zaraz powiem ci do ucha
Strasznie wa¿na rzecz:
By³a sobie wielka much...
Raz urwa³a siê z ³añcuch...
Zjad³a tacie pó³ ko¿uch...
I uciek³a precz!

Mama, ju¿ siê nie z³oœæ na mnie !
S³owo dajê, ja nie k³amiê!
Bêdê bardzo grzecz...
Mama, ja ciê bardzo kocham!
Nie ¿artujê ani trochê!
Przecie¿ jak siê kogoœ kocha,
To jest wa¿na rzecz!

Danuta Wawi³ow, Najpiêkniejsze wiersze, Wydawnictwo Siedmiogród, Wroc³aw 1999
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Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Mama, tata, ja i inni
Wstêp
Rodzina: ja, mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek itd.
S¹ ma³e i du¿e rodziny, osoby, które s¹ bardzo bliskie ka¿demu dziecku i te, z którymi
spotykaj¹ siê od czasu do czasu. Rodzice — mama, tata — odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu
ka¿dego ma³ego cz³owieka. S¹ to osoby obdarzane przez dziecko najwiêksz¹ mi³oœci¹, zaufaniem,
s¹ jego pierwszymi nauczycielami. To oni kszta³tuj¹ jego œwiat, otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, maj¹
bardzo du¿y wp³yw na prawid³owy rozwój psychiczny, fizyczny i spo³eczny.
Sposób wychowywania, atmosfera, w jakiej dziecko dorasta, wpajane mu od najm³odszych
lat zasady poszanowania norm i wartoœci, znajduj¹ odzwierciedlenie w jego doros³ym ¿yciu.
Cele:
uœwiadomienie dzieciom roli rodziny w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
kszta³towanie postaw szacunku i wiêzi z rodzin¹
Metody
wspó³praca w grupie, pogadanka
Pojêcia kluczowe
rodzina, œwiêta rodzinne
Materia³y pomocnicze
fotografie prasowe przedstawiaj¹ce dzieci i doros³ych razem
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie I klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. W widocznym miejscu w klasie, np. na tablicy, umieœæ kilka zdjêæ przedstawiaj¹cych dzieci
i doros³ych razem (mog¹ to byæ ilustracje, zdjêcia z kolorowych czasopism) — postaraj siê,
by by³y to zdjêcia radosne, przedstawiaj¹ce szczêœliwe rodziny z ró¿nych stron œwiata.
Zachêæ dzieci, aby po obejrzeniu zdjêæ okreœli³y oznaki tego, ¿e doroœli kochaj¹ je i opiekuj¹
siê nimi. Porozmawiajcie o podobieñstwach i ró¿nicach pomiêdzy ludŸmi przedstawionymi
na zdjêciach, uwzglêdniaj¹c to, gdzie mieszkaj¹ i w jakich warunkach ¿yj¹.
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2. Poproœ, aby ka¿de dziecko narysowa³o osobê lub osoby, które kocha i przedstawi³o je pozosta³ym, mówi¹c o tym, co najbardziej lubi z nimi robiæ. Bardzo wa¿ne jest, aby ta instrukcja
by³a podana precyzyjnie. Dzieci maj¹ wybraæ osobê, któr¹ kochaj¹, a nie tê, któr¹ najbardziej
kochaj¹. Postaraj siê unikn¹æ wartoœciowania typu: kogo bardziej, kogo mniej kochamy —
mo¿e to byæ trudne dla dzieci.
3. Wspólnie zastanówcie siê, dlaczego rodzina jest taka wa¿na dla ka¿dego cz³owieka.
Zapytaj, jakie œwiêta kojarz¹ im siê z rodzin¹, które dni w roku to dni rodziny. Zapisuj
pomys³y na tablicy, np.: Dzieñ Dziecka — 1 czerwca, Dzieñ Matki — 26 maja, Dzieñ Ojca
— 23 czerwca, Dzieñ Babci — 21 stycznia, Dzieñ Dziadka — 22 stycznia, Wielkanoc —
marzec/kwiecieñ, Wigilia — 24 grudnia. Przy ka¿dym œwiêcie postarajcie siê umieœciæ jego
datê.
Porozmawiaj z dzieæmi o tym, w jaki sposób te dni s¹ œwiêtowane w ich domach, czy s¹ to
szczególne dni w roku, co siê wtedy dzieje.
Zapytaj, czy w ich rodzinach s¹ obchodzone jeszcze jakieœ inne œwiêta. Mog¹ to byæ urodziny, imieniny, ale równie¿ wspólne œwiêtowanie, np. pojawienia siê b¹dŸ utraty pierwszego
mlecznego z¹bka, pierwszego dnia w szkole itp.
Rozwa¿ wspólnie z dzieæmi, czy chcia³yby, aby w kalendarzu pojawi³y siê jeszcze jakieœ inne
œwiêta rodziny. Jeœli tak, to jakie i dlaczego. Uzupe³nij listê dni rodziny o podane przez dzieci
przyk³ady.
4. Zaproponuj wspóln¹ zabawê. Wykorzystaj lalkê do imitowania dziecka. Poinformuj, ¿e bêdzie
to „klasowe dziecko”, którym ca³a klasa bêdzie siê opiekowaæ przez najbli¿szy tydzieñ (mo¿esz wyd³u¿yæ ten czas w zale¿noœci od potrzeb). Wybierzcie imiê dla „klasowego dziecka”.
Przypomnijcie sobie wspólnie, jakie potrzeby ma ma³e dziecko, jak nale¿y siê nim opiekowaæ. Spiszcie na du¿ym arkuszu papieru zasady opieki nad „klasowym dzieckiem”, które
bêd¹ obowi¹zywaæ opiekunów, czyli wszystkich uczniów w klasie (np. lalka powinna byæ
czysta, przebierana w pi¿amê, karmiona 5 razy w ci¹gu dnia, k¹pana itp.).
Powiedz, ¿e ka¿dy uczeñ przez jakiœ czas w ci¹gu dnia (mo¿ecie ustaliæ 3-godzinne dy¿ury)
bêdzie odpowiedzialny za opiekê nad „klasowym dzieckiem”, za otaczanie go mi³oœci¹ i dbanie o zaspokajanie wszystkich jego potrzeb. Wa¿ne jest, ¿ebyœ na pocz¹tku zabawy ustali³,
czy uczniowie bêd¹ zabieraæ „klasowe dziecko” na noc do domu i w jaki sposób bêdzie siê
to odbywaæ. Warto poinformowaæ o tej zabawie rodziców i uzyskaæ ich akceptacjê.
5. Monitoruj zabawê na bie¿¹co. Po jej zakoñczeniu zaproœ dzieci do opowiedzenia tego, jak im
siê podoba³a, czy uda³o im siê dobrze opiekowaæ „klasowym dzieckiem”, czy jest to ³atwe,
czy te¿ trudne i odpowiedzialne zadanie.
6. Podsumuj zajêcia. Podkreœl, jak wa¿ne s¹ wychowanie i opieka nad dzieckiem.
Uczniowie doœwiadczyli tego, w pewnym stopniu, opiekuj¹c siê lalk¹. Opieka nad cz³owiekiem wymaga znacznie wiêcej trudu, cierpliwoœci, wiedzy i umiejêtnoœci.
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Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Po co nam przyjaciele?
Wstêp
Ktoœ kiedyœ, gdzieœ powiedzia³, ¿e przyjaŸñ to wspania³y dar. Dziêki niej potrafimy budowaæ
— oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji, wspieraniu i dzieleniu siê — relacje miêdzy
ludŸmi.

Cele:
podkreœlenie znaczenia przyjaŸni w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
kszta³towanie postaw szacunku dla drugiego cz³owieka
Metody
wspó³praca w grupie, pogadanka
Pojêcia kluczowe
przyjaŸñ
Materia³y pomocnicze
nr 1 — Uœmiech
Czas trwania
cykl tygodniowy
Adresat
uczniowie II klasy szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj uczniów, czy lubi¹ s³uchaæ mi³ych s³ów pod swoim adresem. Powiedz, ¿e nazywane
s¹ one komplementami.
Zagraj z dzieæmi w komplementy. Zasady gry s¹ nastêpuj¹ce: jedno dziecko stoi w œrodku
krêgu, pozosta³e mówi¹ o tym, co lubi¹, podziwiaj¹ u niego lub o czymœ, co robi ono dobrze.
Mówimy tylko mi³e rzeczy.
Dopilnuj, aby ka¿de dziecko znalaz³o siê w œrodku ko³a i ¿eby czas pozostawania w nim
poszczególnych osób by³ taki sam.
Powiedz, ¿e czêsto komplementy s¹ czymœ, co buduje dobre, przyjazne stosunki miêdzy
ludŸmi.
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2. Rozdaj dzieciom przyniesiony przez nie ró¿norodny makaron z dziurkami. Poproœ, aby
pokolorowa³y go farbkami, osuszy³y i przy u¿yciu sznurka wykona³y bajecznie kolorowe
naszyjniki przyjaŸni, a nastêpnie wymieni³y siê nimi nawzajem.
3. Og³oœ „tydzieñ uprzejmoœci i ¿yczliwoœci” w klasie.
Z papieru lub kartonu wspólnie wykonajcie „pomocne d³onie” — bêdziecie je wrêczaæ tym,
którzy w swoim postêpowaniu wobec innych w klasie, w szkole bêd¹ wykazywaæ ¿yczliwoœæ
i chêæ niesienia pomocy.
Mo¿ecie równie¿ wykonaæ plakietki z uœmiechem i rozdawaæ je wszystkim, którzy bêd¹ go
potrzebowali (materia³ pomocniczy nr 1).
4. Monitoruj dzia³ania dzieci ka¿dego dnia. Po zakoñczeniu zabawy zaproœ uczniów do omówienia tego, jak im siê podoba³ udzia³ w „tygodniu uprzejmoœci i ¿yczliwoœci”. Ustalcie, kto
w klasie otrzyma³ w ci¹gu tego tygodnia najwiêcej „pomocnych d³oni”. W ten sposób wybierzcie mistrza uprzejmoœci i ¿yczliwoœci. Zaproœ wszystkie dzieci w klasie do opowiedzenia
o tym, w jaki sposób uczestniczy³y w tygodniu uprzejmoœci i ¿yczliwoœci.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1
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Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Ma³e i du¿e strachy, czyli gdzie szukaæ pomocy
i kto mo¿e nam pomóc?
Wstêp
Doroœli wokó³ dziecka — rodzice, dziadkowie, ciocie, wujowie, krewni, znajomi, s¹siedzi,
nauczyciele, lekarze, policjant, ksi¹dz...
Zapewne wiêkszoœæ z nich kocha, lubi, szanuje dzieci. Lubi z nimi przebywaæ, rozmawiaæ,
dzieliæ siê swoimi uczuciami. To s¹ ci „dobrzy” doroœli. Ale s¹ równie¿ ci „Ÿli” — agresywni,
wulgarni, pijani; przed nimi nale¿y dzieci chroniæ.
Jak mo¿na uchroniæ dzieci przed „z³ymi” doros³ymi?
Przede wszystkim dzieci powinny wiedzieæ, ¿e s¹ „Ÿli” doroœli i ¿e mog¹ siê przed nimi
skutecznie broniæ, powinny wiedzieæ, jak zachowaæ siê w sytuacjach zagro¿enia, jak wzywaæ
pomocy i do kogo o tê pomoc mog¹ siê zwróciæ.
ród³em zagro¿eñ s¹ równie¿ bardzo czêsto sytuacje z ¿ycia codziennego — ró¿nego rodzaju
wypadki, po¿ary, itp. Dzieci powinny wiedzieæ, jak siê zachowaæ w takich przypadkach.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z tym, gdzie i u kogo szukaæ pomocy
kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania z³ego traktowania przez doros³ych
nabycie umiejêtnoœci zwi¹zanych z szukaniem pomocy
Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja
Pojêcia kluczowe
strach, zagro¿enie, pomoc
Materia³y pomocnicze
fotografie z prasy przedstawiaj¹ce sytuacje zagro¿enia i niesienia pomocy
Czas trwania
4 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie III klasy szko³y podstawowej
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Czêœæ I
Przebieg zajêæ:
1. Przygotuj salê do zajêæ — ustaw krzes³a w krêgu, na stoliku obok postaw dwa telefony.
Poproœ dzieci o zajêcie miejsc. Powiedz, co bêdzie tematem spotkania.
2. Rozwa¿cie jak najwiêcej ró¿nych sytuacji, w których dzieci mog¹ czuæ siê zagro¿one.
Mo¿esz przygotowaæ kilka fotografii prasowych, przedstawiaj¹cych takie sytuacje i zaprosiæ
dzieci do ich wspólnego omówienia w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
— co jest powodem zagro¿enia,
— jak mo¿na siê przed nim uchroniæ,
— gdzie i u kogo mo¿na szukaæ pomocy w konkretnych sytuacjach.
3. Zapytaj dzieci, kogo wzywa³yby na pomoc, gdyby ktoœ próbowa³ je skrzywdziæ. Spisuj
wymieniane osoby na tablicy lub na du¿ym arkuszu papieru umieszczonym w widocznym
miejscu.
4. WprowadŸ dzieci w problematykê sygna³ów, jakie wysy³a ludzkie cia³o, gdy dzieje siê coœ
z³ego, gdy siê boimy czy potrzebujemy pomocy.
Zapytaj, co siê z nimi dzieje, kiedy czegoœ bardzo siê boj¹, co wtedy czuj¹, co robi¹.
Powiedz, ¿e strach jest naturaln¹ reakcj¹ w sytuacji zagro¿enia, ¿e nie ma cz³owieka, który
nie odczuwa strachu, ¿e jest to trudne i niemi³e uczucie i nikt nie ma ochoty go doœwiadczaæ.
Strach towarzyszy sytuacjom zagro¿enia. Przestraszone dziecko szuka pomocy u osób starszych. Zdarza siê jednak, ¿e to w³aœnie doroœli s¹ Ÿród³em tych zagro¿eñ i przed nimi nale¿y
dzieci chroniæ. Najczêœciej s¹ to doroœli: agresywni, wulgarni, pijani.
5. Zaproœ wszystkich do wspólnej rozmowy na temat: Ma³e i du¿e strachy. Dzieci mog¹ opowiedzieæ o trudnych sytuacjach, w których prze¿ywa³y strach, np. zapomnia³y odrobiæ lekcje,
zosta³y po raz pierwszy same w domu, musia³y wykonaæ wa¿ny telefon, zginê³y im okulary,
spa³y same w ciemnym pokoju, a po œcianie wêdrowa³y dziwne stwory itp.
6. Zapytaj uczniów, jak nauczyciele, cz³onkowie rodziny mog¹ ich chroniæ w sytuacjach zagro¿enia i ró¿nego rodzaju niebezpieczeñstw. Na tê czêœæ zajêæ mo¿esz zaprosiæ pedagoga
szkolnego, ¿eby opowiedzia³ o swojej pracy w szkole, o tym, jak dzieci mog¹ siê z nim
skontaktowaæ i w jakich sytuacjach mo¿e byæ pomocny.
7. Powiedz, ¿e na nastêpne zajêcia zostali zaproszeni goœcie, którzy reprezentuj¹ zawody zwi¹zane z niesieniem pomocy innym ludziom: stra¿ak, policjant, lekarz. Byæ mo¿e wœród rodziców uczniów bêd¹ reprezentanci tych zawodów i w³aœnie ich bêdzie mo¿na zaprosiæ na takie
spotkanie.
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Czêœæ II
Przebieg zajêæ:
1. Zaproœ goœci do sali. Poproœ, aby ka¿dy z nich krótko opowiedzia³, czym siê zajmuje oraz
w jaki sposób mo¿na szukaæ u niego pomocy. Daj dzieciom czas na zadawanie pytañ, rozwianie ich obaw i niepokojów.
2. Powiedz, ¿e teraz bêdziecie odgrywaæ scenki wzywania policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia
ratunkowego. Podziel klasê na trzy zespo³y — jeden zespó³ wymyœla sytuacjê zagro¿enia,
w której konieczna bêdzie pomoc policjanta, drugi — sytuacjê zagro¿enia, w której o pomoc
poprosz¹ lekarza, trzeci — sytuacjê zagro¿enia, w której pomocny oka¿e siê stra¿ak. Goœcie:
policjant, lekarz i stra¿ak mog¹ wspieraæ zespo³y w przygotowaniu scenki.
Scenka ma byæ bardzo krótka, fabu³ê mo¿na opowiedzieæ. Na forum klasy powinien zostaæ
odegrany moment wzywania pomocy.
Zapisz na tablicy numery telefonów alarmowych do poszczególnych instytucji zajmuj¹cych
siê pomoc¹.
Zorganizuj klasowe „Biuro interwencyjne”.
Przy jednym aparacie zasiadaj¹ policjant, stra¿ak, lekarz, przy drugim chêtne dzieci, które
bêd¹ u nich szukaæ pomocy. Zwróæ uwagê na to, ¿eby uczniowie wykrêcali odpowiedni numer
i wzywali pomoc, podaj¹c okreœlony powód. Zachêcaj do tego, aby ka¿dy chocia¿ jeden raz
spróbowa³ wykonaæ taki telefon. W ten sposób dzieci ucz¹ siê wzywaæ pomoc.
3. Powiedz dzieciom, ¿e takie realne niebezpieczeñstwo, w których bêdzie potrzebna pomoc,
mog¹ zdarzyæ siê równie¿ w szkole.
Wspólnie z zaproszonymi goœæmi zaproponuj przeæwiczenie sposobu postêpowania w przypadku zagro¿enia po¿arowego. Zaaran¿uj æwiczenia w taki sposób, ¿e nauczyciel wyprowadza
dzieci ze szko³y w bezpieczne miejsce. Natomiast stra¿ak, policjant, lekarz opuszczaj¹ szko³ê
jako ostatni, w momencie, kiedy wszystkie dzieci s¹ ju¿ bezpieczne.
4. Poproœ dzieci, aby na zakoñczenie zajêæ wykona³y z plasteliny figurki, przedstawiaj¹ce najlepszego „pomagacza”. Zbierz prace i umieœæ je na wspólnym arkuszu, w widocznym miejscu
w klasie. Zatytu³ujcie wasz¹ wystawê: „Nasi pomagacze” .
5. Podsumuj zajêcia, przypomnij, do kogo mo¿na zwróciæ siê w sytuacji zagro¿enia — odwo³aj
siê do listy osób, u których dzieci mog¹ szukaæ pomocy (listê tak¹ stworzyliœcie na pocz¹tku
I czêœci zajêæ).
Podziêkuj goœciom za przybycie, a dzieciom za wspóln¹ pracê.
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Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Nasi przyjaciele ze œwiata bajek
Wstêp
Czêsto wzorce wielkich, g³êbokich przyjaŸni zapisane s¹ w bajkach, które maj¹ ogromne
znaczenie w ¿yciu dziecka. To one kreuj¹ niezwyk³y œwiat, z ich pomoc¹ ma³y cz³owiek uczy
siê regu³, jakie rz¹dz¹ rzeczywistoœci¹ oraz wzorów zachowañ. To one rozbudzaj¹ wra¿liwoœæ
dziecka i dostarczaj¹ mu wiele radoœci, umo¿liwiaj¹ uto¿samianie siê z bohaterem, prze¿ywanie
nowych przygód i emocji.
W bajkowym œwiecie rz¹dz¹ regu³y dobra i to ono zawsze zwyciê¿a. Szczêœliwe rozwi¹zania
buduj¹ optymizm i nadziejê, ¿e w³asne problemy równie¿ zostan¹ rozwi¹zane. Dzieci nie lubi¹
opowiadañ smutnych, koñcz¹cych siê tragicznie, bo takie historie pozostawiaj¹ lêk i uczucie
niepewnoœci co do w³asnego i innych losu.
Bajka jest utworem, który rozwija i kszta³tuje osobowoœæ oraz wyobraŸniê dziecka.
Pobudza do emocjonalnego zaanga¿owania siê w uczucia, jakich doœwiadczaj¹ bohaterowie.
Uwra¿liwia na los ludzi, zwierz¹t, roœlin, przedmiotów. Dziecko staje siê wyczulone na z³o,
niesprawiedliwoœæ, ból.
Dziêki bajce dziecko mo¿e poczuæ siê kochane, akceptowane, bezpieczne. Bajka daje mu
wsparcie, poczucie si³y i nadziejê.

Cele:
rozwijanie wyobraŸni dzieci poprzez spotkania ze œwiatem bajek
uwra¿liwianie poprzez bajki na los innych ludzi, zwierz¹t, roœlin, przedmiotów
Metody
wspó³praca w grupie, drama
Pojêcia kluczowe
bajka, przyjaŸñ
Czas trwania
4 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie II klasy szko³y podstawowej

225

Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj dzieci, czy lubi¹ bajki i dlaczego. Poproœ, aby ka¿de wymieni³o tytu³ ulubionej
opowieœci i krótko opowiedzia³o o tym, dlaczego wybra³o w³aœnie tê. Zaznacz, ¿e powinna
to byæ bajka, któr¹ ktoœ dziecku przeczyta³ lub któr¹ samo przeczyta³o; nie mo¿e to byæ film
czy kreskówka z telewizji. Pozwól dzieciom wymieniæ wszystkie wa¿ne dla nich bajki.
Zapisuj na tablicy wymieniane przez dzieci tytu³y.
Spróbujcie znaleŸæ cechy ³¹cz¹ce wszystkie zapisane bajki (np. to, ¿e zwyciê¿a dobro, ¿e
bohater prze¿ywa niesamowite przygody, ¿e s¹ tam postacie, które nie wystêpuj¹ w rzeczywistym œwiecie itp.).
2. Zaproponuj dzieciom u³o¿enie krótkiej bajki o szczêœliwych dzieciach. Zaproœ, by usiad³y
razem z tob¹ w krêgu.
Rozpocznij opowiadanie i zaproœ uczniów do jego kontynuacji. Ka¿de dziecko po kolei
bêdzie dodawa³o jedno zdanie, informacjê, która bêdzie dalszym ci¹giem rozpoczêtej opowieœci. Pozwól dzieciom na fantazjowanie. Podkreœl, ¿e ka¿dy pomys³ jest dobry i ¿e w razie
potrzeby bêdziesz pomaga³. Jedynymi zasadami, jakie obowi¹zuj¹ podczas uk³adania bajki
s¹: nie oceniamy pomys³ów kole¿anek i kolegów, nie wyœmiewamy i mówimy pojedynczo.
Rozpocznij opowieœæ od s³ów:
Gdzieœ daleko, bardzo daleko, nikt z doros³ych nie wie gdzie, jest taka kraina, która zwie
siê Królestwem Dzieci. Mieszkaj¹ tam same dzieci i s¹ bardzo szczêœliwe. ¯yj¹ tam równie¿
bohaterowie ulubionych dzieciêcych bajek. Wszyscy wiod¹ tam bardzo ciekawe i pe³ne przygód
¿ycie...
Jeœli dzieciom zabraknie pomys³ów, w³¹cz siê ponownie i dodaj jakiœ nowy, ciekawy w¹tek.
Zadbaj o to, aby ka¿dy w klasie mia³ swój udzia³ w tworzeniu wspólnej bajki.
Zapytaj dzieci: jak im siê ta zabawa podoba³a? Czy trudno jest u³o¿yæ bajkê? Czy uda³o siê
stworzyæ bajkê o szczêœliwych dzieciach?
3. Porozmawiaj z dzieæmi o bajkach, w których bohaterów spotyka niesprawiedliwoœæ, krzywda,
cierpienie, upokorzenie.
Poproœ o podanie kilku tytu³ów, np.: Pinokio, Calineczka, Brzydkie Kacz¹tko, Jaœ i Ma³gosia,
Kopciuszek, Królewna Œnie¿ka, Sierotka Marysia, Królowa Œniegu.
Wybierzcie jedn¹ bajkê — omówcie j¹ bardzo dok³adnie zwracaj¹c uwagê na krzywdy, które
spotka³y g³ównego bohatera.
Nastêpnie zastanówcie siê, co mo¿na zrobiæ, jak zmieniæ treœæ bajki, jak wspólnie u³o¿yæ
now¹ jej wersjê — bajkê, w której od pocz¹tku do koñca bêdzie królowa³o dobro.
Wspólnie z dzieæmi mo¿esz opracowaæ krótki scenariusz do wybranej bajki i wystawiæ j¹
w formie przedstawienia — sztuki teatralnej lub teatrzyku z kukie³kami.
Ten pomys³ wymaga czasu, du¿ego wk³adu pracy twojego i dzieci. Mo¿esz w to przedsiêwziêcie zaanga¿owaæ rodziców.
Do wykonania kukie³ek bêd¹ potrzebne: papier, kredki, no¿yczki, farby, sznurek, patyki,
œcinki kolorowych materia³ów, we³ny, nici, ig³y.
Efektem wspólnej pracy bêdzie przedstawienie wed³ug waszego pomys³u, które bêdzie propagowaæ dobro, akceptacjê, szacunek, poszanowanie praw i godnoœci cz³owieka. Na spektakl
mo¿ecie zaprosiæ rodziców, równoleg³e klasy, a nawet ca³¹ szko³ê.
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S

ZKO£A PODSTAWOWA — KLASY IV–VI

Izabela Podsiad³o-Dacewicz

Temat:
Jesteœmy dzieæmi ca³ego œwiata
Wstêp
Dzieciñstwo jest wyj¹tkowym, niepowtarzalnym okresem w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Dzieci
poznaj¹ siebie i innych. Kiedy wiedz¹ ju¿ coœ o sobie i o innych, mog¹ zaj¹æ siê wzajemnymi
kontaktami, budowaniem relacji opartych na przyjaŸni i zaufaniu.
Ucz¹ siê wyra¿aæ swoje myœli, s³uchaæ i rozumieæ innych, ucz¹ siê nawi¹zywania kontaktów
z innymi i opiekowania tymi, którzy tego potrzebuj¹.
Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ w tym procesie doroœli — to oni kreuj¹ rzeczywistoœæ wokó³
dziecka, maj¹ wp³yw na kszta³tuj¹cy siê u dziecka system wartoœci i norm oraz stosunek do
innych ludzi.
Warto zadbaæ o to, aby rozwój ma³ego cz³owieka przebiega³ harmonijnie, w atmosferze
mi³oœci, poczucia bezpieczeñstwa i szacunku dla drugiego cz³owieka.
Wszystkie dzieci, bez wzglêdu na kolor skóry, p³eæ, jêzyk, narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne, bez wzglêdu na to, w jakiej czêœci œwiata ¿yj¹, maj¹ prawo do ¿ycia i rozwoju, do dorastania
w wolnoœci i poszanowaniu godnoœci.

Cele:
nabycie podstawowej wiedzy o prawach zawartych w Konwencji o prawach dziecka
nabycie podstawowej wiedzy o kontynentach i ich mieszkañcach
uœwiadomienie dzieciom, ¿e ludzie bardzo ró¿ni¹ siê od siebie i zarazem maj¹ wiele cech
wspólnych
uœwiadomienie dzieciom, ¿e s¹ grup¹ osób, które powinny byæ otaczane przez doros³ych
szczególn¹ opiek¹ i trosk¹.
kszta³towanie postaw szacunku i tolerancji
Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja
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Pojêcia kluczowe
kontynenty, ró¿nice, podobieñstwa, szacunek, tolerancja, prawa cz³owieka, prawa dziecka
Materia³y pomocnicze
kolorowe fotografie z czasopism przedstawiaj¹ce dzieci z ró¿nych stron œwiata
nr 1 — kontury siedmiu czêœci œwiata (materia³ ten pos³u¿y do przygotowania du¿ej planszy
z konturami siedmiu czêœci — minimum 2 m/2 m)
nr 2 — informacje o kontynentach
Czas trwania
4 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y podstawowej, klasy IV–VI

Przebieg zajêæ:
1. Zrób krótkie wprowadzenie, odwo³uj¹c siê do informacji zawartych we wstêpie.
2. Podziel uczniów na czteroosobowe zespo³y — mo¿esz zaproponowaæ nastêpuj¹c¹ formê
podzia³u na grupy: w zale¿noœci od liczebnoœci klasy — przygotuj na ma³ych karteczkach po
cztery losy, dziel¹c dzieci na ró¿ne rodzaje zwierz¹t, np. cztery losy przedstawiaj¹ce rysunek
kota, psa, zaj¹czka, ptaka ryby, itp. Poinformuj dzieci, ¿e ka¿de z nich ci¹gnie jeden los
z rysunkiem jakiegoœ zwierz¹tka. Dzieci nie mog¹ wymieniaæ jego nazwy, lecz za pomoc¹
dŸwiêków lub gestów musz¹ pokazaæ, co to za zwierz¹tko.
Poproœ, ¿eby obserwowa³y swoich kolegów i kole¿anki i spróbowa³y odnaleŸæ zwierz¹tka
nale¿¹ce do tej samej grupy. Obserwuj dzieci i, jeœli bêdzie taka potrzeba — pomagaj im.
Wyjaœnij dzieciom, ¿e w œwiecie zwierz¹t wszystkie ró¿nice s¹ bardziej widoczne ni¿ w œwiecie ludzi, przede wszystkim w wygl¹dzie zewnêtrznym, sposobach porozumiewania siê,
spo¿ywania pokarmów. Podkreœl, ¿e pomimo tych ró¿nic zwierzêta potrafi¹ ¿yæ w jednym
domostwie, blisko siebie. Podobnie jest z ludŸmi; ka¿dy cz³owiek ma na œwiecie swoje miejsce i ¿yj¹c wœród innych mo¿e znaleŸæ przyjació³, bez wzglêdu na rasê, kolor skóry, jêzyk,
narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne.
3. Podziel kolorowe fotografie przedstawiaj¹ce dzieci z ró¿nych stron œwiata (np. Afrykanin,
Azjata, Aborygen, Eskimos, Europejczyk, Indianin, itd.) miêdzy czteroosobowe zespo³y —
dla ka¿dego zespo³u po jednej fotografii. Poproœ, aby dzieci, patrz¹c na przydzielon¹ ich
grupie fotografiê, spróbowa³y okreœliæ, z jakiej czêœci œwiata mo¿e pochodziæ to dziecko, jak
wygl¹da jego ¿ycie, np. jak ma na imiê, czy jest szczêœliwe, czy ma rodzinê i przyjació³, czy
chodzi do szko³y, co lubi robiæ, jakie s¹ jego ulubione zabawy, czy ma jakieœ tajemnice itp.
W ten sposób ka¿dy zespó³ uk³ada krótk¹ historyjkê o dziecku z fotografii.
Wyznacz czas pracy — 15 minut. Nastêpnie poproœ, aby ka¿dy zespó³ po kolei przedstawi³
swoj¹ fotografiê i opowiedzia³ historyjkê o dziecku pozosta³ym zespo³om.
4. Zaproœ ka¿d¹ grupê po kolei do planszy z siedmioma kontynentami œwiata — materia³
pomocniczy nr 1 (mo¿esz zamiast planszy wykorzystaæ mapê œwiata). Pomagaj dzieciom
w umieszczeniu poszczególnych fotografii w odpowiednim miejscu (dziecko afrykañskie
— Afryka, Azjata — Azja, Europejczyk — Europa itp.). Udzielaj krótkich informacji na
temat poszczególnych czêœci œwiata, tzn.: jaki panuje tam klimat, jakie ¿yj¹ zwierzêta, jakie
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wystêpuj¹ roœliny, jak ¿yj¹ tam ludzie, co wa¿nego dzieje siê w tej czêœci œwiata, co jest dla
danego regionu charakterystyczne (materia³ pomocniczy nr 2).
5. Poproœ, aby ka¿dy czteroosobowy zespó³ stworzy³ œwiat dooko³a „swojego” dziecka z fotografii. Niech dzieci, pos³uguj¹c siê kredkami, kolorowym papierem, no¿yczkami, klejem,
kolorowymi czasopismami, „zbuduj¹” mu dom, szko³ê, otocz¹ je rodzin¹, przyjació³mi, roœlinami, zwierzêtami, zabawkami. Powiedz, ¿e to od nich zale¿eæ bêdzie, jaki ten œwiat bêdzie
— weso³y czy smutny, przyjazny czy wrogi — to oni dziêki swojej wyobraŸni kreuj¹ œwiat
wokó³ swojego dziecka z fotografii.
Zaproœ uczniów do podzielenia siê wra¿eniami z efektów wspólnej pracy. Zapytaj, jaki jest
œwiat, który stworzyli, czy bardzo odbiega od znanej im rzeczywistoœci, czym siê kierowali
buduj¹c „swoje” œwiaty.
6. Nastêpnie zapytaj, co ³¹czy wszystkie dzieci przedstawione na fotografiach (np. wszystkie
mieszkaj¹ na tej samej planecie itp.). Zastanówcie siê tak¿e nad ró¿nicami (np. mieszkaj¹
w ró¿nych czêœciach œwiata, mówi¹ ró¿nymi jêzykami itp.).
Podziel tablicê na dwie czêœci, wpisz podobieñstwa i ró¿nice.
Podobieñstwa

Ró¿nice

Powiedz, ¿e ludzie bardzo ró¿ni¹ siê od siebie, ale zarazem maj¹ wiele cech wspólnych, ¿e
ka¿de dziecko ma swoje miejsce na œwiecie, ¿e bez wzglêdu na rasê, kolor skóry, p³eæ, jêzyk,
narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne wszystkie dzieci chc¹ mieæ szczêœliwe rodziny, lubi¹ siê
bawiæ, maj¹ prawo do nauki i rozwoju.
Podkreœl, ¿e podobieñstwa ³¹cz¹, zbli¿aj¹ ludzi, a to, co ró¿ni mo¿e byæ Ÿród³em poznania
i rozwoju, budowania i kszta³towania postaw szacunku i tolerancji. Ka¿dy cz³owiek, ka¿de
dziecko jest inne, a w tej ró¿norodnoœci tkwi wielkie bogactwo. Jednoczeœnie ka¿dy cz³owiek,
ka¿de dziecko jest tak samo wa¿ne.
Rozdaj wszystkim uczniom 10 zasad opracowanych na podstawie Deklaracji Praw Dziecka
ONZ z 1959 roku. Mo¿esz przygotowaæ du¿y szablon z tymi dziesiêcioma zasadami i umieœciæ go w jakimœ wa¿nym miejscu w klasie.
Czytaj ka¿d¹ z zasad po kolei i wspólnie z dzieæmi wyjaœniaj je oraz poszukuj przyk³adów,
odzwierciedlaj¹cych te zasady w ¿yciu codziennym.
Podziel dzieci na 10 zespo³ów, z których ka¿dy zajmie siê stworzeniem rysunku ilustruj¹cego
jedn¹ zasadê. Wyznacz czas pracy: 15 minut.
Umieœæ odpowiednie rysunki przy poszczególnych zasadach.
Poproœ przedstawicieli grup o omówienie efektów pracy.
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W podsumowaniu podkreœl, ¿e prawa dziecka to co innego ni¿ podstawowe potrzeby i nie
zale¿¹ od wykonywanych obowi¹zków.
Czêsto to, co najwa¿niejsze dla prawid³owego rozwoju dziecka nie mo¿e byæ nakazane
prawem; nie ma przecie¿ prawa do mi³oœci czy do ¿ycia i wychowania w pe³nej, szczêœliwej
rodzinie — a s¹ to najwa¿niejsze potrzeby ka¿dego dziecka.
Nie ma takiego prawa, które mog³oby kogoœ zmusiæ, ¿eby kocha³ drugiego cz³owieka czy
¿eby by³ szczêœliwy. Mo¿na natomiast stworzyæ normy prawne, które bêd¹ sprzyjaæ rozwojowi i ochronie takich fundamentalnych wartoœci, jak: mi³oœæ, prawda, dobro i piêkno i które
bêd¹ budowaæ bliskie relacje dziecko – doros³y.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Kontury kontynentów
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

Ameryka Pó³nocna
To kontynent, na którym panuje bardzo zimny klimat (pó³nocne krañce siêgaj¹ prawie
bieguna pó³nocnego) i ogromne upa³y (po³udniowa czêœæ dochodzi do równika, przy którym
panuj¹ najwy¿sze temperatury). S¹ tam: lodowce, puszcze, wysokie góry, pustynie i d¿ungle.
Najwiêksze pañstwa to Kanada i Stany Zjednoczone.
Mieszkaj¹ tam potomkowie Europejczyków, Afrykanów oraz rdzenni mieszkañcy — Indianie. Dzieci graj¹ w hokeja i baseball. ¯yj¹ tam takie zwierzêta, jak: niedŸwiedzie, wo³y pi¿mowe,
³osie, bizony, foki.
Ameryka Po³udniowa
Ogromny kontynent o zró¿nicowanym klimacie. Rozci¹ga siê tam najd³u¿szy ³añcuch górski
na œwiecie — Andy. Przez olbrzymie lasy równikowe p³ynie druga pod wzglêdem d³ugoœci rzeka
œwiata — Amazonka.
Znajduje siê tam najbardziej suchy obszar na ziemi — pustynia Atakama w Chile. Deszcz
pada raz albo dwa w ci¹gu stulecia. W Ameryce Po³udniowej ¿yj¹ takie zwierzêta, jak: lamy,
pancerniki olbrzymie, leniwce, tukany, tapiry, jaguary.
Europa
Europa jest niewielkim kontynentem gêsto zamieszkanym przez wiele narodów, z których
ka¿dy ma w³asne pañstwo, kulturê i jêzyk.
Od innej czêœci œwiata — Azji — oddzielaj¹ Europê góry Ural. Dawniej ca³¹ Europê porasta³y lasy, dziœ s¹ tam g³ównie miasta, wsie, okrêgi przemys³owe. Najwiêkszym pod wzglêdem
powierzchni pañstwem Europy jest Rosja, a najmniejszym Watykan. Polska le¿y w Europie.
Azja
To najwiêkszy kontynent na kuli ziemskiej. Tam w³aœnie wznosz¹ siê najwy¿sze na œwiecie
góry (Nepal), jest najwiêksze jezioro (Bajka³) i najni¿sze miejsce na ziemi (Morze Martwe). ¯yje
tam 60 procent ludnoœci ca³ego globu. Najwiêkszy obszar na kontynencie azjatyckim zajmuje
Rosja, natomiast najwiêcej ludnoœci ¿yje w Chinach. Znajduje siê tam najd³u¿sza linia kolejowa na
œwiecie — jest to magistrala transsyberyjska, rozci¹gaj¹ca siê na d³ugoœci prawie jednej czwartej
obwodu kuli ziemskiej. W tej czêœci œwiata ¿yj¹ œnie¿ne pantery, tygrysy syberyjskie, wielb³¹dy.
Afryka
Œrodek tego kontynentu jest poroœniêty wiecznie zielonymi lasami. W jego pó³nocnej czêœci
znajduje siê najwiêksza pustynia œwiata — Sahara. Przez kontynent przep³ywa równie¿ najd³u¿sza
rzeka œwiata — Nil. ¯yj¹ tam takie zwierzêta, jak: zebry, ¿yrafy, s³onie, nosoro¿ce, hipopotamy,
lwy, wielb³¹dy, strusie, krokodyle.
Wiêkszoœæ ludnoœci Afryki stanowi¹ cz³onkowie czarnoskórych plemion.
Australia
Jest najmniejszym kontynentem œwiata. Otoczona jest tysi¹cami wysp i wysepek. Wzd³u¿
pó³nocnego wybrze¿a Australii ci¹gnie siê Wielka Rafa Koralowa, która jest najwiêkszym ¿ywym
organizmem na Ziemi. Wiêkszoœæ ludnoœci skupiona jest w miastach. Rdzennymi mieszkañcami
Australii s¹ Aborygeni. ¯yj¹ tam takie zwierzêta, jak: kangury, misie koala, psy dingo, emu.
M³odzie¿ gra w futbol australijski, uprawia surfing, gra w krykieta.
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Antarktyda
Jest zamarzniêtym kontynentem, na którym nie ma sta³ych mieszkañców. Otaczaj¹ j¹ wody
oceanu.
Antarktydê pokrywa olbrzymia skorupa lodu. Czasami olbrzymie bloki lodu odrywaj¹ siê
i sp³ywaj¹ do oceanu jako góry lodowe — niektóre z nich maj¹ wielkoœæ ma³ego pañstwa i trzeba
wielu lat, aby siê roztopi³y. W g³êbi Antarktydy oznak ¿ycia jest niewiele, ale u jej wybrze¿y roi
siê od wielorybów, fok i ryb, a latem przylatuj¹ tu olbrzymie kolonie ptaków morskich.
ród³o: Ilustrowany atlas œwiata dla dzieci, Przegl¹d Reader’s Digest, Warszawa 2000
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

10 zasad opracowanych na podstawie Deklaracji Praw Dziecka ONZ
z 1959 roku
1. Wszystkie dzieci niezale¿nie od rasy, koloru skóry, p³ci, jêzyka, religii, pogl¹dów politycznych
lub innych, narodowoœci, pochodzenia spo³ecznego, posiadanego maj¹tku, urodzenia lub
innego statusu maja prawa wymienione w Deklaracji Praw Dziecka, przyjêtej przez ONZ
w 1959 roku.
2. Dziecko korzysta ze szczególnej ochrony pañstwa, zapewnia siê mu wszelkie mo¿liwoœci
rozwoju fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego i spo³ecznego.
3. Dziecko ma prawo do nazwiska i narodowoœci.
4. Dziecko ma prawo do prawid³owego wy¿ywienia i schronienia oraz opieki medycznej i rekreacji.
5. Dziecku upoœledzonemu fizycznie, psychicznie lub spo³ecznie zapewnia siê specjalne leczenie, edukacjê lub opiekê.
6. O ile jest to mo¿liwe, dzieckiem powinni opiekowaæ siê rodzice. Spo³eczeñstwo i w³adze
publiczne maj¹ obowi¹zek otaczaæ specjaln¹ opiek¹ dzieci pozbawione rodzin oraz œrodków
do ¿ycia.
7. Dziecko ma prawo do bezp³atnej edukacji. Dziecku nale¿y zapewniæ mo¿liwoœæ zabawy
i rozrywki.
8. Dziecku zawsze w pierwszej kolejnoœci zapewnia siê ochronê i pomoc.
9. Dziecko jest chronione przed wszelkimi formami zaniedbañ, okrucieñstwa i wyzysku. Praca
dzieci jest zabroniona.
10. Dziecko jest chronione przed takimi praktykami, które sprzyjaj¹ dyskryminacji w jakiejkolwiek formie.
Dziecko powinno wychowywaæ siê w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaŸni miêdzy
ludŸmi, pokoju i powszechnego braterstwa.
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Ewa Lubczyñska

Temat:
Moja godnoœæ
Wstêp
Nie sposób wyobraziæ sobie nauczania dzieci o prawach cz³owieka bez ustalenia, a nastêpnie
zdefiniowania podstawowych pojêæ zwi¹zanych z tym tematem.
W tym scenariuszu wa¿ne jest to, ¿e pomimo zmian w otaczaj¹cym nas œwiecie i w nas samych,
zawsze pozostajemy ludŸmi i bez wzglêdu na to, jacy jesteœmy i co robimy, zawsze mamy swoj¹
godnoœæ osobow¹, oraz ¿e w niepowtarzalnoœci i odmiennoœci le¿y Ÿród³o godnoœci cz³owieka,
która jest podstaw¹ praw cz³owieka.

Cele:
uœwiadomienie uczniom niepowtarzalnoœci ka¿dego z nich
kszta³towanie postawy szacunku i tolerancji dla innych
kszta³towanie umiejêtnoœci definiowania pojêcia „godnoœæ osobowa”
Metody
wspó³praca w grupie, pogadanka
Pojêcia kluczowe
godnoœæ osobista i osobowa
Materia³y pomocnicze
zdjêcia uczniów z dzieciñstwa i zdjêcia aktualne
Czas trwania
45 minut
Adresat
uczniowie szko³y podstawowej, klasy IV–VI

Przebieg zajêæ:
1. Poproœ uczniów, aby dok³adnie obejrzeli przyniesione na lekcje swoje zdjêcia i porównali
te wczeœniejsze z aktualnymi. Dokonuj¹c porównañ, niech zwróc¹ uwagê na zmiany, jakie
zasz³y w ich wygl¹dzie zewnêtrznym. Po chwili poproœ uczniów, aby dobrali siê w pary
i wspólnie wypisali na kartkach te cechy wygl¹du zewnêtrznego, które siê zmieni³y. Po 10
minutach poproœ ochotników o g³oœne odczytanie zapisów. Skomentuj wypowiedzi uczniów,
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2.

3.

4.

5.

mówi¹c m.in. o tym, ¿e wiêkszoœæ zmian, o których mówili, jest zwi¹zana z ich rozwojem
fizycznym.
Teraz zapytaj, czy zmianom w wygl¹dzie zewnêtrznym towarzyszy³a zmiana w ich zachowaniu (mo¿esz pytaæ o sposób myœlenia, zainteresowania, ulubione zabawy). Wypowiedzi
dzieci zbieraj na tablicy. Po zakoñczeniu wypowiedzi przywo³aj jeszcze raz zmiany wygl¹dzie
zewnêtrznym i zmiany zachowañ. Podkreœl, jak wiele tych zmian nast¹pi³o w ich ¿yciu.
Gdy podsumujesz dyskusjê, zapytaj, czy zaobserwowali, ¿e mimo tylu zmian jest coœ takiego, co siê nie zmieni³o. Tutaj mo¿esz spodziewaæ siê stwierdzeñ: „nadal mam rodziców”,
„mieszkam w tym samym mieszkaniu”, „chodzê do szko³y” — je¿eli wypowiedzi dzieci bêd¹
kr¹¿yæ wokó³ ¿ycia codziennego; zapytaj o rzeczy niezmienne w szerszym kontekœcie — np.:
nadal mieszkam w Polsce, jestem Polakiem. Je¿eli nie padnie odpowiedŸ: jestem cz³owiekiem,
sam podpowiedz to uczniom. Podkreœl, ¿e cz³owiekiem jest niemowlê, przedszkolak, uczeñ
i doros³y.
Opowiedz uczniom, ¿e to w³aœnie ludziom przypisywana jest godnoœæ osobowa, która równie¿, mimo up³ywu czasu i zmian w samych ludziach, nie podlega tym zmianom, nie mo¿na
jej straciæ. Zapytaj, czy znaj¹ s³owo „godnoœæ” i czy mog¹ powiedzieæ, co ono oznacza. Pozwól zabraæ g³os wszystkim chêtnym, wys³uchaj ich wypowiedzi. Prawdopodobnie dzieci
bêd¹ podawaæ tu informacje zwi¹zane z godnoœci¹ osobist¹. Zbierz je wszystkie. Na ich podstawie mo¿esz powiedzieæ, ¿e godnoœæ osobista to poczucie w³asnej wartoœci, duma, honor.
Przypomnij jednak, ¿e powiedzia³eœ wczeœniej o godnoœci, która nie ulega zmianom i jest
przypisywana ka¿demu cz³owiekowi w ka¿dym wieku, miejscu i w ka¿dej sytuacji. Dla podkreœlenia ró¿nicy pomiêdzy pojêciami zapytaj: czy niemowlê ma poczucie w³asnej godnoœci?
Czy o z³odzieju, który siedzi w wiêzieniu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest godnym cz³owiekiem, ¿e
ma swoj¹ godnoœæ osobist¹? Po wys³uchaniu odpowiedzi dzieci powiedz, ¿e na tym w³aœnie
polega ró¿nica w rozumieniu obu pojêæ: godnoœci osobistej i godnoœci osobowej.
Powiedz, ¿e ka¿dy cz³owiek niezale¿nie od tego, w jakim miejscu siê znajduje, jak wygl¹da,
ile ma lat, kim jest, co robi, ma godnoœæ osobow¹, której nie mo¿e siê pozbyæ i która nie mo¿e
byæ mu odebrana. A wiêc godnoœæ osobow¹ ma i niemowlê, i cz³owiek siedz¹cy w wiêzieniu.
Godnoœæ osobista, czyli poczucie w³asnej godnoœci, honorowa postawa, uznanie spo³eczne,
nie jest przypisana na sta³e do cz³owieka i mo¿e j¹ straciæ np. cz³owiek siedz¹cy w wiêzieniu
i nieciesz¹cy siê dobr¹ opini¹.

6. Wa¿ne, abyœ teraz wyt³umaczy³ uczniom, dlaczego w ogóle mówimy o godnoœci osobowej.
Powiedz, ¿e godnoœæ osobowa jest podstaw¹ wszystkich praw cz³owieka, to z niej wywodz¹
siê prawa i wolnoœci cz³owieka, to istota cz³owieczeñstwa.
7. Podsumuj zajêcia powracaj¹c do zdjêæ, które uczniowie porównywali na pocz¹tku. Powiedz,
¿e w trakcie trwania lekcji mogli sami zaobserwowaæ, ¿e pomimo wielu zmian, jakie zasz³y
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w ich wygl¹dzie zewnêtrznym i w ¿yciu nadal nikt nie mo¿e pozbawiæ ich godnoœci bycia
cz³owiekiem i praw przynale¿nych wszystkim ludziom.

Inny wariant
Lekcjê poœwiêcon¹ godnoœci cz³owieka mo¿esz równie¿ przeprowadziæ, wykorzystuj¹c aktualne zdjêcia uczniów.
Przygotuj przed lekcj¹ miniwystawê, która mo¿e byæ zatytu³owana „Jacy jesteœmy?” lub „To
my, uczniowie klasy IV”.
Pozwól uczniom na wstanie z ³awek i nieskrêpowane ogl¹danie zdjêæ.
Po okreœlonym czasie zapytaj:
— jakie ró¿nice dostrzegaj¹ miêdzy sob¹?
— jakie podobieñstwa?
— czy mog¹ powiedzieæ coœ na temat zachowañ kolegów i kole¿anek (co lubi¹ robiæ, czym
siê interesuj¹, jakie przedmioty lubi¹ w szkole itp.)?
Zwróæ uwagê na odmiennoœæ i niepowtarzalnoœæ ka¿dego ucznia. Mimo ró¿nic, odmiennych pogl¹dów, innego wygl¹du i pochodzenia wszystkim bez wyj¹tków przys³uguj¹ prawa
cz³owieka, których podstaw¹ jest ich godnoœæ osobowa.
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Ewa Lubczyñska

Temat:
Co to znaczy — prawa dziecka?
Wstêp
Do lekcji, która ma uczniom szko³y podstawowej wyjaœniæ trudne nawet dla doros³ych
pojêcia: prawo i wolnoœæ, a w efekcie prawa dziecka, wybrano fragmenty bardzo popularnej
ksi¹¿ki „Harry Potter i kamieñ filozoficzny” J. K. Rowling.
Ksi¹¿ka ta w niezwyk³y sposób ukazuje ¿ycie jedenastoletniego czarodzieja, który zanim
dowiedzia³ siê o tym, jak wielk¹ ma moc, musia³ prze¿yæ wiele upokorzeñ i przykrych sytuacji.
Dzieci mówi¹c o tym, jakich praw dziecka nie przestrzegali opiekunowie Harry‘ego, nazywaj¹
te prawa i opowiadaj¹ o nich. Wiedza ta pozwala im broniæ swoich praw w codziennym ¿yciu.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z pojêciami: prawo, wolnoœæ, prawa dziecka
dostrze¿enie ró¿nic pomiêdzy pojêciami prawo i wolnoœæ
kszta³towanie umiejêtnoœci empatii
wypracowanie umiejêtnoœci porz¹dkowania i zbierania informacji
Metody
wyk³ad, mapa skojarzeñ
Pojêcia kluczowe
prawo, wolnoœæ, prawa dziecka
Materia³y pomocnicze
nr 1 — fragment powieœci J. K. Rowling „Harry Potter i kamieñ filozoficzny”
nr 2 — mapa skojarzeñ
nr 3 — schemat mapy skojarzeñ
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y podstawowej, klasy IV–VI
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Przebieg zajêæ:
1. Rozpocznij lekcjê od g³oœnego odczytania fragmentu I tomu przygód Harry‘ego Pottera pt.
„Harry Potter i kamieñ filozoficzny” (materia³ pomocniczy nr 1). Je¿eli uczniowie nie czytali
jeszcze tej ksi¹¿ki, wyjaœnij, ¿e Harry jako niemowlê straci³ rodziców. Od tego momentu
wychowywali go ciotka i wuj Dursleyowie. Kiedy skoñczysz czytanie, pozwól dzieciom
przez chwilê wyraziæ ich pierwsze wra¿enia. Po chwili pokieruj rozmow¹, zadaj¹c pytania:
— Gdzie mieszka³ Harry, czy mia³ swój pokój?
— Jak traktowali Harry‘ego ciotka i wuj, jakie mia³ obowi¹zki?
— Czy wujostwo tak samo traktowali Dudleya i Harry’ego?
— Jakie jest wasze zdanie na temat zasady rz¹dz¹cej w domu Dursleyów — „Nie zadawaj
pytañ!”
Kiedy uczniowie odpowiedz¹ na pytania, zaproponuj im, aby nazwali sytuacjê, w jakiej znalaz³
siê Harry. Mo¿esz spodziewaæ siê takich swierdzeñ, jak: „jest wykorzystywany”, „wuj i ciotka
przeœladuj¹ go”, „nie mo¿e mówiæ i robiæ tego, co chce”, „jest zmuszany do noszenia starych
rzeczy po Dudleyu” itp. Koñcz¹c ten etap lekcji, mo¿esz dopowiedzieæ, poniewa¿ nie wynika
to z tego fragmentu tekstu, ¿e Harry nie ma przyjació³ wœród doros³ych ani wœród dzieci.
Nie ma do kogo zwróciæ siê o pomoc, nikomu nie mówi o swoim ciê¿kim losie.
2. Powiedz uczniom, ¿e nazwane przez nich sytuacje to „³amanie praw dziecka”.
Dzieciom, tak jak i doros³ym przys³uguj¹ prawa, które wynikaj¹ z godnoœci i niepowtarzalnoœci cz³owieka. O prawach dziecka mówimy w relacji w³adza — jednostka, w przypadku
dzieci pod pojêciem w³adzy rozumiemy w³adzê rodzicielsk¹, czyli rodziców, a tak¿e innych
osób doros³ych, np. nauczyciela, dyrektora szko³y. Mo¿esz zapisaæ na tablicy b¹dŸ wywiesiæ
przygotowany wczeœniej plakat z kilkoma wybranymi prawami, które przys³uguj¹ dzieciom
(skorzystaj z zapisów Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.):
Dzieci maj¹ prawo do:
— ¿ycia i rozwoju,
— wyra¿ania pogl¹dów,
— wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji,
— opieki i nauki,
— rozwijania w³asnych zainteresowañ.
Wyt³umacz, ¿e je¿eli mówimy: dziecko ma prawo, to znaczy, ¿e w³adza — pañstwo jest
zobowi¹zane zrobiæ wszystko, aby dziecko mog³o z tego prawa korzystaæ, np. je¿eli dziecko
ma prawo do nauki, to pañstwo (rozumiane jako rz¹d i inne instytucje, które sprawuj¹ w³adzê
w kraju) odpowiedzialne jest za wybudowanie szkó³, wykszta³cenie nauczycieli itp. Zwróæ
uwagê, ¿e obok praw dziecka mówi siê tak¿e o wolnoœciach, które przys³uguj¹ dzieciom.
Z pewnoœci¹ uczniowie s³yszeli np. o wolnoœci s³owa. Podkreœl, ¿e s¹ to dwa inne, ró¿ne
pojêcia, które nie mog¹ funkcjonowaæ odzielnie. Wolnoœæ ró¿ni siê od prawa tym, ¿e w³adza
ma zakaz ingerowania w okreœlone dziedziny ¿ycia cz³owieka.
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JE¯LI MAM PRAWO, TO OBOWI¥ZKIEM PAÑSTWA JEST COŒ DLA MNIE CZYNNIE
ZROBIÆ, JEŒLI PRZYS£UGUJE MI WOLNOŒÆ, PAÑSTWO MA SIÊ OD DZIA£ANIA
WSTRZYMAÆ.
3. Pozostaw schemat w widocznym miejscu i spróbuj powróciæ do przeczytanego tekstu. Zachêæ
uczniów, aby w grupach spróbowali nazwaæ prawa i wolnoœci Harry‘ego, które by³y ³amane
(prawo do ¿ycia w rodzinie, prawo do równego traktowania, prawo do wyra¿ania opinii,
wolnoœæ s³owa, prawo do rozwijania w³asnych zainteresowañ).
Jako podsumowanie tej lekcji wykorzystaj mapê skojarzeñ. Wyt³umacz uczniom, ¿e jest to
metoda porz¹dkowania informacji i definiowania na tej podstawie nowych pojêæ. W tym
przypadku bêdzie to pojêcie: prawa dziecka. Dziêki stworzeniu mapy skojarzeñ bêd¹ mogli
równie¿ ³atwiej zapamiêtaæ zdobyte informacje.
Przedstaw przygotowany przez siebie schemat takiej mapy (materia³ pomocniczy nr 2).
4. Zapisz na tablicy pojêcie „prawa dziecka”.
Podziel klasê na 5 grup, rozdaj schematy map skojarzeñ (materia³ pomocniczy nr 3). Poproœ
o zapisanie w centralnym miejscu plakatu pojêcia „prawo dziecka”, nastêpnie na wychodz¹cych promieniœcie ga³êziach uczniowie mog¹ zapisaæ pojêcia, które kojarz¹ siê im z prawami
dziecka. Powiedz, ¿e mog¹ je ³¹czyæ w dowolny sposób i u¿ywaæ specjalnych symboli. Wa¿ne
jest to, aby podczas prezentacji potrafili je odpowiednio wyt³umaczyæ. Po wyznaczonym czasie poproœ o przedstawienie wyników pracy. W trakcie prezentacji pozwól uczniom z innych
grup zadawaæ pytania. W ten sposób bêd¹ mogli wyjaœniæ w³asne w¹tpliwoœci.
Na zakoñczenie wspólnie z wszystkimi uczniami sformu³uj definicjê pojêcia: prawa dziecka.
Powieœ j¹ w klasie w widocznym dla wszystkich miejscu.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Fragment powieœci J. K. Rowling „Harry Potter i kamieñ filozoficzny”
— Wstawaj! Dosyæ tego spania! Ju¿! Harry obudzi³ siê i podskoczy³ na ³ó¿ku. Ciotka znowu
za³omota³a w drzwi.
— Wstawaæ! — zaskrzecza³a.
Harry us³ysza³ jej kroki zmierzaj¹ce w kierunku kuchni, a potem brzêk patelni stawianej na
kuchence. Przetoczy³ siê na plecy i próbowa³ przypomnieæ sobie sen, z którego go wyrwano. To
by³ dobry sen. By³ w nim lataj¹cy motocykl. Harry mia³ dziwne wra¿enie, ¿e œni³o mu siê to nie
po raz pierwszy.
Ciotka powróci³a pod drzwi.
— Wsta³eœ ju¿? — zapyta³a.
— Prawie — odpowiedzia³ Harry.
— No to wstawaj, chcê, ¿ebyœ przypilnowa³ bekonu. I ¿eby mi siê nie przypali³! S¹ urodziny
Dudziaczka i wszystko ma byæ jak nale¿y!
Harry jêkn¹³.
Co powiedzia³eœ? — warknê³a przez drzwi jego ciotka.
— Nic, nic...
Urodziny Dudleya — jak móg³ o tym zapomnieæ! Zwlók³ siê z ³ó¿ka i zacz¹³ szukaæ skarpetek.
Znalaz³ je pod ³ó¿kiem i zanim w³o¿y³, wyci¹gn¹³ z jednej paj¹ka. Harry by³ przyzwyczajony do
paj¹ków, bo w komórce pod schodami by³o ich pe³no, a tam w³aœnie sypia³.
Ubra³ siê i poszed³ do kuchni. Sto³u prawie nie by³o widaæ spod prezentów dla Dudleya.
Wygl¹da³o na to, ¿e jest tam nowy komputer, który Dudley chcia³ dostaæ, a tak¿e telewizor
i rower wyœcigowy. Harry nie mia³ pojêcia, po co mu ten rower, bo Dudley by³ gruby i nie
uprawia³ ¿adnego sportu — chyba ¿e za dyscyplinê sportow¹ uzna siê bicie s³abszych. Jego
ulubionym workiem treningowym by³ w³aœnie Harry, ale nieczêsto udawa³o mu siê go z³apaæ.
Harry by³ bardzo szybki, choæ wcale na to nie wygl¹da³.
Byæ mo¿e mia³o to coœ wspólnego z mieszkaniem w ciemnej komórce, ale Harry by³ bardzo
ma³y i chudy jak na swój wiek. A sprawia³ wra¿enie jeszcze mniejszego i szczuplejszego ni¿
w rzeczywistoœci, bo nosi³ wy³¹cznie stare ubrania po Dudleyu, który by³ prawie cztery razy
od niego wiêkszy. Harry mia³ drobn¹ buziê, koœciste kolana, czarne w³osy i jasne, zielone oczy.
Nosi³ okr¹g³e okulary, zawsze poklejone celuloidow¹ taœm¹, bo od czasu do czasu Dudleyowi
udawa³o siê jednak trafiæ go w nos. Jedyn¹ rzecz¹, któr¹ Harry lubi³ w swoim wygl¹dzie, by³a
bardzo cienka blizna na czole, przypominaj¹ca zygzak b³yskawicy. Mia³ j¹ od dawna i pamiêta³,
¿e kiedy by³ bardzo ma³y, zapyta³ ciotkê Petuniê, sk¹d j¹ ma.
— To pami¹tka po wypadku samochodowym, w którym zginêli twoi rodzice — odpowiedzia³a. — I nie zadawaj pytañ.
Nie zadawaj pytañ — to by³a pierwsza zasada rz¹dz¹ca spokojnym ¿yciem pañstwa Dursleyów.
Wuj Vernon wszed³ do kuchni, gdy Harry przewraca³ bekon na drug¹ stronê.
— Uczesz siê! — warkn¹³ wuj na dzieñ dobry. Przynajmniej raz w tygodniu wuj Vernon
spogl¹da³ znad gazety i donoœnym g³osem oznajmia³, ¿e Harry powinien siê ostrzyc. Harry
musia³ siê strzyc o wiele czêœciej ni¿ reszta ch³opców z jego klasy razem wziêta, ale niewiele to
pomaga³o — w³osy natychmiast mu odrasta³y.
Harry sma¿y³ ju¿ jajka, kiedy do kuchni wszed³ Dudley z matk¹. Dudley by³ bardzo podobny
do wuja Vernona.
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Mia³ du¿y, ró¿owy nos, wodniste niebieskie oczy i gêste jasne w³osy, przylizane g³adko na
wielkiej g³owie. On te¿ prawie nie mia³ szyi. Ciotka Petunia czêsto mówi³a, ¿e Dudley wygl¹da
jak amorek, natomiast Harry czêsto mówi³, ¿e Dudley wygl¹da jak prosiê w peruce.
Harry postawi³ talerze z jajkami i bekonem na stole, co nie by³o ³atwe z powodu iloœci
prezentów, które Dudley w³aœnie ¿mudnie przelicza³. Kiedy skoñczy³, twarz mu siê wyci¹gnê³a.
— Trzydzieœci szeœæ — oznajmi³, patrz¹c na matkê i ojca. — O dwa mniej ni¿ w zesz³ym
roku.
— Kochanie, nie policzy³eœ prezentu od cioci Marge. Widzisz, jest pod tym wielkim od
mamusi i tatusia.
— No dobra, wiêc trzydzieœci siedem — powiedzia³ Dudley, czerwony na twarzy. Harry,
który zorientowa³ siê ju¿, ¿e nadchodzi jeden z napadów z³oœci Dudleya, zacz¹³ szybko po³ykaæ
swój bekon, na wypadek, gdyby Dudley przewróci³ stó³.
Ciotka Petunia najwyraŸniej te¿ wyczu³a niebezpieczeñstwo, bo powiedzia³a szybko:
— I kupimy ci dzisiaj jeszcze dwa prezenty. Co ty na to, misiaczku? Jeszcze dwa prezenty.
W porz¹dku?
Dudley zastanawia³ siê w milczeniu. Sprawia³ wra¿enie, jakby go to kosztowa³o wiele wysi³ku.
— Wiêc bêdê mia³ trzydzieœci... — zacz¹³ powoli — trzydzieœci...
— Trzydzieœci dziewiêæ, cukiereczku — dokoñczy³a za niego ciotka Petunia.
— Aha. — Dudley usiad³ ciê¿ko przy stole i chwyci³ najbli¿sz¹ paczkê. — No to w porz¹dku.
Wuj Vernon zacmoka³.
— Nasz ma³y spryciarz potrafi dbaæ o swoje interesy!
Zupe³nie jak jego ojciec. Tak trzymaæ, Dudley! — Poczochra³ synowi w³osy.
W tym momencie zadzwoni³ telefon i ciotka Petunia posz³a go odebraæ, a Harry i wuj Vernon obserwowali, jak Dudley rozpakowuje rower wyœcigowy, kamerê wideo, zdalnie sterowany
samolot, szesnaœcie nowych gier komputerowych i magnetowid. Rozpakowywa³ w³aœnie z³oty
zegarek na rêkê, kiedy wróci³a ciotka Petunia. Na jej twarzy malowa³ siê gniew i niepokój.
— Z³e nowiny, Vernon — oznajmi³a. — Pani Figg z³ama³a nogê. Nie mo¿e go zabraæ —
wskaza³a g³ow¹ Harry’ego.
Dudley otworzy³ usta z przera¿enia, a Harry’emu mocniej zabi³o serce. W ka¿de urodziny
rodzice zabierali Dudleya i któregoœ z jego kolegów na ca³y dzieñ do miasta, do weso³ego
miasteczka, McDonalda albo do kina. W ka¿de urodziny Dudleya Harry’ego zostawiano u pani
Figg, lekko zwariowanej staruszki, która mieszka³a dwie ulice dalej. Harry nienawidzi³ tego
domu. Œmierdzia³o tam kapust¹, a pani Figg zmusza³a go do ogl¹dania zdjêæ wszystkich swoich
kotów.
— No i co? — zapyta³a ciotka Petunia, patrz¹c na Harry’ego, jakby on to zaplanowa³.
Harry wiedzia³, ¿e powinno mu byæ przykro z powodu z³amania nogi przez pani¹ Figg, ale
nie by³o to ³atwe, bo bardzo siê cieszy³, ¿e dopiero za rok bêdzie zmuszony do ponownego
ogl¹dania Maleñstwa, Œnie¿ki, Pazurka i Czubatka.
— Mo¿emy zadzwoniæ do Marge — podsun¹³ wuj Vernon.
— Nie b¹dŸ g³upi, Vernon, ona go nie znosi. Dursleyowie czêsto rozmawiali o Harrym tak,
jakby go nie by³o — albo raczej jakby by³ opóŸniony w rozwoju i nie móg³ ich zrozumieæ.
— A ta jak-jej-tam, twoja przyjació³ka... Yvonne?
— Jest na urlopie na Majorce — warknê³a ciotka Petunia.
— Mo¿ecie mnie po prostu zostawiæ tutaj — zaproponowa³ z nadziej¹ w sercu Harry (móg³by
ogl¹daæ, co zechce w telewizji, a mo¿e nawet dorwaæ siê do komputera Dudleya).
Ciotka Petunia wygl¹da³a, jakby w³aœnie prze³knê³a cytrynê.
— I po powrocie zastaæ dom w ruinach? — prychnê³a.
— Nie wysadzê domu w powietrze — zapewni³ Harry, ale nikt go nie s³ucha³.
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— Mo¿e zabierzemy go do zoo — powiedzia³a wolno ciotka Petunia — i... zostawimy
w samochodzie...
— To nowy samochód i nie pozwolê, by siedzia³ w nim sam... Dudley zacz¹³ g³oœno p³akaæ.
Tak naprawdê nie p³aka³ — minê³o ju¿ wiele lat, odk¹d p³aka³ naprawdê — ale wiedzia³, ¿e jeœli
siê wykrzywi i zawyje, dostanie od matki wszystko, czego zapragnie.
— Nie p³acz, mój buziaczku, mamusia nie pozwoli zepsuæ ci twojego œwiêta! — zawo³a³a,
bior¹c go w ramiona.
— Ja... nie... chcê... ¿eby on... sz-sz-szed³ z naaaami! — zawy³ Dudley pomiêdzy dwoma
g³oœnymi szlochami.
— On zawsze wszystko psuuuuje! — I wykrzywi³ siê z³oœliwie do Harry’ego spod ramienia
matki. W³aœnie wtedy rozleg³ siê dzwonek.
— Och, mój Bo¿e, ju¿ s¹ — powiedzia³a gor¹czkowo ciotka Petunia i w chwilê póŸniej wszed³
najlepszy przyjaciel Dudleya, Piers Polkiss, ze swoj¹ matk¹. Piers by³ koœcistym ch³opcem
o szczurzej twarzy. Zwykle to on trzyma³ ofiary z ty³u za rêce, kiedy Dudley je bi³. Dudley
natychmiast przesta³ udawaæ, ¿e p³acze.
Pó³ godziny póŸniej Harry, nie wierz¹c we w³asne szczêœcie, siedzia³ z Piersem i Dudleyem
na tylnym siedzeniu samochodu Dursleyów, po raz pierwszy w ¿yciu jad¹c do zoo. Ciotka i wuj
nie byli w stanie wymyœliæ, co z nim zrobiæ, wiêc, chc¹c nie chc¹c, musieli go zabraæ. Przed
odjazdem wuj Vernon wzi¹³ go jednak na bok.
— Ostrzegam ciê, ch³opcze — powiedzia³, przysuwaj¹c swoj¹ wielk¹ purpurow¹ twarz do
twarzy Harry’ego — wystarczy jeden g³upi dowcip... a nie wyjdziesz z komórki a¿ do Bo¿ego
Narodzenia.
— Nic nie zrobiê — zarzeka³ siê Harry. — Naprawdê... Ale wuj Vernon wcale mu nie uwierzy³.
Nikt mu nigdy nie wierzy³.
Harry Potter i kamieñ filozoficzny, Rowling J. K., t³um. A. Polkowski,
Wydawnictwo Media Rodzina, Poznañ 2001
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Ewa Lubczyñska

Temat:
Dokumenty, w których zapisane s¹ prawa dzieci
Wstêp
Najstarszym miêdzynarodowym dokumentem, w którym spisano katalog praw cz³owieka
jest Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka. Powsta³a ona w 1948 roku. Pañstwa — cz³onkowie
Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez przyjêcie tej Deklaracji zobowi¹za³y siê do zapewnienia powszechnego poszanowania oraz przestrzegania praw i wolnoœci cz³owieka. W 1950
roku w ramach Rady Europy powsta³a Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci. Próby stworzenia katalogu praw dziecka w okresie miêdzywojennym nie powiod³y
siê. Dopiero w 1989 roku uchwalono Konwencjê o prawach dziecka.
Cele:
zapoznanie z podstawowymi dokumentami, w których zapisane s¹ prawa cz³owieka i dziecka
kszta³towanie umiejêtnoœci pracy w ma³ych grupach
kszta³towanie umiejêtnoœci wypowiadania siê i prezentowania wyników pracy grup na forum
Metody
praca w ma³ych grupach, prezentacja
Pojêcia kluczowe
dokumenty chroni¹ce prawa cz³owieka
Materia³y pomocnicze
nr 1 — Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka
nr 2 — Konwencja o prawach dziecka
nr 3 — Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
nr 4 — metryczka dokumentu praw cz³owieka
Czas trwania
1 godzina lekcyjna
Adresat
uczniowie szko³y podstawowej

Przebieg zajêæ:
1. Powiedz uczniom, co bêdzie celem ich pracy na lekcji. Podkreœl, ¿e wiedza o prawach cz³owieka i dziecka mo¿e byæ przydatna w ¿yciu codziennym, np. na lekcjach historii i spo³eczeñstwa, w pracy samorz¹du uczniowskiego, w kontaktach z rówieœnikami i doros³ymi. Mo¿esz
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te¿ powiedzieæ uczniom, ¿e zdajesz sobie sprawê z tego, ¿e uczenie siê dat i nazw nie jest
³atwe, ale zaproponujesz im metodê pracy, która u³atwi im zadanie.
Przygotuj i przynieœ na lekcjê wydania ksi¹¿kowe lub kserokopie wszystkich dokumentów,
o których bêdziecie mówiæ na lekcji. Najlepiej w wiêkszej iloœci, aby dzieci mog³y obejrzeæ
je wszystkie podczas pracy w grupach. Powiedz, ¿e to z nich mo¿emy dowiedzieæ siê, jakie
mamy prawa i w jaki sposób mo¿emy je chroniæ. Warto wiêc wiedzieæ, w jakim dokumencie
mo¿na znaleŸæ zapisy o prawach, jak siê nazywa taki dokument i jakie prawa zawiera.
Zaproponuj teraz uczniom pracê w grupach. Podziel klasê na 3 grupy. Ka¿demu zespo³owi
rozdaj po jednym materiale pomocniczym.
Grupa 1
Materia³ pomocniczy nr 1 — Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka oraz metryczka dokumentu
Grupa 2
Materia³ pomocniczy nr 2 — Konwencja o prawach dziecka oraz metryczka dokumentu
Grupa 3
Materia³ pomocniczy nr 3 — Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz metryczka dokumentu
Uwaga!
Warto wczeœniej przygotowaæ metryczki dokumentów na du¿ym arkuszu papieru, po
jednym dla ka¿dej grupy, który uczniowie wype³ni¹. U³atwi to prezentacje wyników
pracy.
2. Powiedz, ¿e po przeczytaniu materia³ów pomocniczych bêd¹ mogli wype³niæ metryczki
wa¿nych dla praw cz³owieka dokumentów. W ka¿dej z nich jest tak¿e miejsce na uwagi lub
pytania, zachêæ wiêc uczniów do dzielenia siê w¹tpliwoœciami.
Po wyznaczonym przez ciebie czasie (dostosowanym do wieku i umiejêtnoœci uczniów)
poproœ o prezentacje grup, przedstawienie wype³nionych metryczek. Podczas prezentacji
zwróæ uwagê na poprawne ich wype³nienie.
Podsumowuj¹c lekcjê, przedstaw na tablicy schemat ilustruj¹cy powi¹zania i zale¿noœci pomiêdzy omawianymi na lekcji dokumentami.
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZ£OWIEKA
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
KONSTYTUCJA POLSKI
3. Powiedz, ¿e strza³ki w dó³ ilustruj¹ kolejnoœæ powstawania dokumentów, to, ¿e ich twórcy
mogli korzystaæ i czerpaæ z wzorców wczeœniej powsta³ych. Powszechna Deklaracja Praw
Cz³owieka sta³a siê podstaw¹ dla innych dokumentów miêdzynarodowych, takich jak Konwencja o prawach dziecka i konstytucje wielu krajów.
Uwaga!
Przyniesienie na lekcjê dokumentów da mo¿liwoœæ przeczytania ich fragmentów, poznania jêzyka jakim s¹ napisane. W wielu przypadkach, szczególnie w klasie IV, mo¿e to byæ
pierwszy kontakt z tak wa¿nymi dokumentami prawnymi.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZ£OWIEKA
Uchwalona 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
(ONZ chce utrzymania pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie, a Zgromadzenie Ogólne to
spotkanie przedstawicieli wszystkich pañstw nale¿¹cych do ONZ.)
Nazywana jest Bibli¹ Praw Cz³owieka. Stworzenie tego dokumentu mia³o wskazaæ ludziom,
jakie formy rz¹dów chroni¹ przed okrucieñstwem wojny.
Sta³a siê podstaw¹ dla innych dokumentów dotycz¹cych praw cz³owieka. Prawa i wolnoœci
w niej zapisane to miêdzy innymi:
— prawo do ¿ycia,
— wolnoœæ od niewolnictwa,
— prawo do nauki,
— prawo do rzetelnego procesu s¹dowego,
— prawo do prywatnoœci i rodziny,
— wolnoœæ sumienia i wyznania.

MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Uchwali³o j¹ 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
(ONZ chce utrzymania pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie, a Zgromadzenie Ogólne to
spotkanie przedstawicieli wszystkich pañstw nale¿¹cych do ONZ.)
To pierwszy miêdzynarodowy dokument dotycz¹cy praw dzieci, który zawiera szeroki katalog praw, czyli listê praw dzieci, tak uporz¹dkowan¹, aby obejmowa³a wszystkie dziedziny
¿ycia.
Projekt tej konwencji opracowa³a Polska.
G³ówna zasada, jak¹ kieruje siê Konwencja to „zasada dobra dziecka”.
Ka¿de pañstwo, które ratyfikuje tê Konwencjê musi przestrzegaæ praw dzieci. Czuwa nad
tym Komitet Praw Dziecka znajduj¹cy siê w Nowym Jorku.
Prawa i wolnoœci zawarte w tym dokumencie to miêdzy innymi:
— prawo do ¿ycia i rozwoju,
— prawo do nazwiska, imienia i obywatelstwa,
— prawo do rodziny,
— prawo do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji,
— prawo do ochrony zdrowia.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

KONSTYTUCJA POLSKI
Konstytucja to najwa¿niejszy dokument w pañstwie. Nazywana bywa „Ustaw¹ zasadnicz¹”.
Ustala, kto rz¹dzi pañstwem, jakie prawa i obowi¹zki maj¹ mieszkañcy tego kraju. Obecnie
obowi¹zuj¹ca w Polsce Konstytucja zosta³a przyjêta przez Polaków w g³osowaniu (referendum)
25 maja 1997 roku.
Inicjatorami powstania tej konstytucji byli pos³owie i senatorowie — nasi przedstawiciele
sprawuj¹cy w³adzê. Zosta³a uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku.
Prawa i wolnoœci nam przys³uguj¹ce zapisane s¹ w rozdziale II konstytucji pt. Wolnoœci,
prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela. S¹ to na przyk³ad:
— ochrona ¿ycia,
— wolnoœæ od tortur i kar cielesnych,
— prawo do ¿ycia prywatnego i rodzinnego,
— prawo rodziców do wychowania dzieci,
— prawo do nauki,
— pomoc osobom niepe³nosprawnym,
— ochrona praw dziecka.
¯adne decyzje podejmowane przez w³adzê nie mog¹ byæ sprzeczne z tym dokumentem. Je¿eli
jakiœ przepis prawny jest niezgodny z tym dokumentem, to mo¿na go zaskar¿yæ do specjalnego
s¹du, który nazywa siê Trybuna³em Konstytucyjnym.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 4

Wzór metryczki

METRYCZKA DOKUMENTU
Pe³na nazwa dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok uchwalenia dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kto uchwali³ ten dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jak jest nazywany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakie prawa zawiera
(wymieñcie trzy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi lub pytania:
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Ewa Lubczyñska

Temat:
Czy samorz¹d uczniowski mo¿e chroniæ prawa ucznia?
Wstêp
Dzieci, rozpoczynaj¹c naukê w szkole, zostaj¹ automatycznie w³¹czone do spo³ecznoœci
szkolnej. Œwiadome tego lub nie staj¹ siê równie¿ cz³onkami samorz¹du szkolnego (Ustawa
o systemie oœwiaty z dnia 7 wrzeœnia 1991 art. 55 punkt 2: Samorz¹d tworz¹ wszyscy uczniowie szko³y). Z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e uczniowie swoj¹ wiedzê na temat samorz¹du
uczniowskiego ograniczaj¹ do podstawowych informacji o nim. Rzadko uto¿samiaj¹ samorz¹d
uczniowski z uczniami (czyli samymi sob¹) oraz z dzia³aniami, które mog¹ zapewniæ im bezpieczeñstwo i ochronê równie¿ w dziedzinie praw ucznia. Dzieci z klas IV–VI mog¹ ju¿ aktywnie
uczestniczyæ w ¿yciu samorz¹du szkolnego, wp³ywaæ na jego dzia³ania. Metoda zastosowana na
proponowanej przeze mnie lekcji pozwoli na wymianê pogl¹dów uczniów na temat dzia³ania
samorz¹du uczniowskiego w ich szkole. Mo¿e pos³u¿yæ te¿ do opracowania nowego regulaminu
samorz¹du uczniowskiego, aneksu do ju¿ obowi¹zuj¹cego lub propozycji dzia³añ samorz¹du
uczniowskiego zwi¹zanych w³aœnie z ochron¹ praw ucznia.

Cele:
uœwiadomienie uczniom przynale¿noœci do spo³ecznoœci uczniowskiej
wskazanie obszarów dzia³ania samorz¹du uczniowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi
na ochronê praw ucznia
kszta³towanie aktywnej postawy uczestnika samorz¹du uczniowskiego
Metody
wyk³ad, wspó³praca w grupie, dyskusja
Pojêcia kluczowe
samorz¹d uczniowski
Materia³y pomocnicze
regulamin samorz¹du uczniowskiego szko³y podstawowej
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y podstawowej
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Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj uczniów, czy wiedz¹, ¿e samorz¹d uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie w szkole.
Bez wzglêdu na to, jaka bêdzie odpowiedŸ wyt³umacz, ¿e w Polsce obowi¹zuje takie prawo,
które pozwala uczniom szko³y samodzielnie podejmowaæ niektóre decyzje oraz zajmowaæ siê
wieloma sprawami dotycz¹cymi ¿ycia szko³y. Je¿eli w szkole samorz¹d uczniowski postrzegany jest jako grupa najbardziej aktywnych uczniów, nie znaczy to, ¿e tylko oni podejmuj¹
wszystkie decyzje ich dotycz¹ce. A przynajmniej nie powinno tak byæ. Powiedz, ¿e dzisiejsza lekcja pozwoli na zastanowienie siê i przedyskutowanie tego, w jaki sposób dzia³a
samorz¹d uczniowski w szkole oraz jakie s¹ jego kompetencje. Zaakcentuj, ¿e wa¿ne jest to,
czy samorz¹d uczniowski chroni prawa uczniów.
2. Teraz zapytaj, czy uczniowie wiedz¹, jakie dzia³ania podejmuje samorz¹d uczniowski w ich
szkole. Wszystkie wypowiedzi zbierz na tablicy lub du¿ej kartce. Wœród wymienionych mog¹
pojawiæ siê:
— organizacja dyskotek i bali,
— organizacja apeli œwi¹tecznych,
— konkurs klas — ca³oroczny lub zwi¹zany ze szczególnymi okazjami,
— obchody pierwszego dnia wiosny,
— prowadzenie sklepiku szkolnego,
— konkursy,
— akcje charytatywne,
— wydawanie gazetki szkolnej.
Gdy uczniowie skoñcz¹, uzupe³nij tê listê. Krótko i przystêpnym jêzykiem powiedz o kompetencjach samorz¹du uczniowskiego, zapisanych w prawie, a nie zawsze znanych uczniom,
takich jak m.in.:
— opiniowanie programu wychowawczego szko³y,
— opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy (na wniosek dyrektora szko³y),
— wnioskowanie wraz z innymi organami szko³y do organu prowadz¹cego (gmina) o nadanie imienia szkole,
— uchwalanie statutu szko³y,
— opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
— wypowiadanie siê w sprawach organizacji zajêæ dodatkowych.
Podkreœl, ¿e fakt funkcjonowania w szkole samorz¹du uczniowskiego pozwala przypuszczaæ, ¿e przestrzegane jest prawo do organizacji ¿ycia szkolnego oraz prawo do rozwijania
w³asnych zainteresowañ uczniów. Opowiedz, ¿e samorz¹d uczniowski to równie¿ stra¿nik
praw ucznia. Mo¿e on opiniowaæ przestrzeganie takich praw ucznia, jak:
— prawo do informacji — zapoznanie siê z programem nauczania, wewn¹trzszkolny system
oceniania,
— prawo do jawnej i umotywowanej oceny szkolnej,
— prawo do wyra¿ania w³asnych pogl¹dów — wydawanie gazetki szkolnej,
— prawo do rozwijania w³asnych zainteresowañ, odpoczynku i rozrywki — organizowanie
dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej w szkole.
Na zakoñczenie poka¿ uczniom regulamin samorz¹du uczniowskiego. G³oœno przeczytaj
wybrane wczeœniej zapisy, ilustruj¹ce to, co powiedzia³eœ przed chwil¹. Je¿eli regulamin
powstawa³ przy wspó³pracy uczniów, podkreœl ten fakt.
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3. Powiedz, ¿e nastêpny etap lekcji pozwoli uczniom na okreœlenie w³asnego stanowiska i wyra¿enie w³asnej opinii na temat samorz¹du uczniowskiego w ich szkole. Mo¿e doprowadziæ
równie¿ do opracowania planu dzia³ania samorz¹du szkolnego.
4. Na tablicy zapisz temat dyskusji:
„Czy samorz¹d uczniowski mo¿e chroniæ prawa ucznia?”. Daj uczniom kilka minut na zastanowienie siê, jakie zdanie maj¹ na ten temat. Powiedz, ¿e wa¿ne dla nich wnioski mog¹
zapisaæ na kartkach. Bêd¹ mogli z nich korzystaæ w trakcie æwiczenia. Podziel klasê na dwie
grupy i powiedz, ¿eby uczniowie zasiedli w dwóch krêgach, tak aby byli zwróceni twarzami
do siebie. Na twój znak uczniowie z krêgu wewnêtrznego opowiadaj¹ partnerowi z krêgu zewnêtrznego, co s¹dz¹ na temat dzia³alnoœci samorz¹du uczniowskiego w dziedzinie ochrony
praw ucznia. Podpowiedz uczniom, ¿e je¿eli uwa¿aj¹, i¿ samorz¹d uczniowski w ich szkole
nie chroni praw ucznia, mog¹ przygotowaæ w³asne propozycje konkretnych dzia³añ w tym
kierunku. Uczeñ s³uchaj¹cy mo¿e robiæ notatki. Po wyznaczonym czasie kr¹g wewnêtrzny
przesuwa siê o dwa miejsca w prawo i tym razem na twój znak wypowiadaj¹ siê uczniowie
z krêgu zewnêtrznego. Pamiêtaj zawsze o tym, ¿e mówi tylko jeden uczeñ z pary, drugi s³ucha
i robi notatki. Mo¿esz pozwoliæ na kilka takich rundek, bior¹c pod uwagê czas i, oczywiœcie,
zaanga¿owanie uczniów.
5. Na zakoñczenie zaaran¿uj powstanie ma³ych zespo³ów, w których uczniowie sformu³uj¹
i opracuj¹ wnioski lub — w zale¿noœci od przebiegu rozmów w parach i zespo³ach — plan
dzia³ania do przekazania wybranym przedstawicielom samorz¹du uczniowskiego w szkole.
Dobrze, abyœ pamiêta³ o tym, ¿e przeprowadzaj¹c tak¹ lekcjê, stajesz siê nieoficjalnie rzecznikiem praw ucznia. W przypadku wypracowania planu dzia³ania w kierunku poprawy funkcjonowania samorz¹du w tym obszarze lub wskazówek, np. dotycz¹cych przestrzegania
praw ucznia, mo¿esz skontaktowaæ uczniów z opiekunem samorz¹du uczniowskiego b¹dŸ
z najbardziej aktywnymi jego przedstawicielami w szkole.

Bibliografia
Brudnik E., Owczarska B., Ja i mój uczeñ pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach
aktywizuj¹cych, Zak³ad Wydawniczy SFS, Kielce 2000
Matusiewicz A., Samorz¹d uczniowski w szkole. Poradnik nauczyciela, red. E. To³wiñska-Królikowska, Wydawnictwo Dr Raabe, Warszawa 2000
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G

IMNAZJUM

Anna Klimowicz

Temat:
Dlaczego dobrze jest znaæ konstytucjê swojego pañstwa?
Wstêp
Konstytucja jest najwa¿niejszym dokumentem w pañstwie. Jest podstaw¹, na której buduje
siê ca³y porz¹dek prawny pañstwa, fundamentem, od którego zale¿y ustrój kraju. W demokracji konstytucja to nie zbiór pustych deklaracji, obietnic bez pokrycia, a licz¹cy siê akt umowy
spo³ecznej. Stanowi parasol ochronny dla tych, którzy oddaj¹ w³adzê w rêce swoich przedstawicieli, a zarazem instrument zabezpieczaj¹cy przed chaosem wspólne dobro, jakim jest pañstwo.
Znajomoœæ konstytucji daje poczucie pewnoœci w konfrontacji z przedstawicielami w³adzy.

Cele:
nabycie podstawowej wiedzy zwi¹zanej z wolnoœciami, prawami, obowi¹zkami obywatela
zapisanymi w Konstytucji RP
kszta³towanie umiejêtnoœci analizy tekstu Ÿród³owego (Konstytucja RP)
poznanie wolnoœci, praw, obowi¹zków obywatela zapisanych w Konstytucji RP
zapoznanie siê ze œrodkami ochrony praw zagwarantowanych w Konstytucji RP
Metody
wspó³praca w grupie, praca z tekstem Ÿród³owym
Pojêcia kluczowe
pañstwo, konstytucja, wolnoœci, prawa, obowi¹zki obywatela
Materia³y pomocnicze
nr 1 — „Konstytucjonalizm”
nr 2 — „Który artyku³ zosta³ naruszony?”
nr 3 — Zestaw pytañ do konkursu „Czy znasz swoj¹ konstytucjê?”
nr 4 — Zestaw odpowiedzi do æwiczenia z materia³u pomocniczego nr 2
nr 5 — Zestaw odpowiedzi na pytania do konkursu
nr 6 — Przynajmniej szeœæ egzemplarzy Konstytucji RP
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Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie gimnazjum

Przebieg zajêæ:
1. Podziel uczniów na 5–6 zespo³ów i poproœ, aby w tych grupach spróbowali utworzyæ definicjê pañstwa. Poproœ uczniów o przedstawienie wypracowanych definicji, póŸniej, na ich
podstawie, sformu³ujcie jedn¹ wspóln¹ definicjê.
2. Zapytaj uczniów, jak s¹dz¹, do czego ludziom potrzebne jest pañstwo. Kiedy uczniowie
podadz¹ swoje propozycje, zapytaj, kto i w jaki sposób ma pilnowaæ, by pañstwo spe³nia³o
tak¹ rolê, jak¹ przypisuj¹ mu jego obywatele, kto i jak ma broniæ wolnoœci i praw obywateli?
Jak nazywa siê dokument, który reguluje stosunki miêdzy pañstwem a obywatelami?
3. Podsumuj krótko ten etap zajêæ. Powiedz o tym, ¿e ka¿da grupa spo³eczna w swoim postêpowaniu kieruje siê jakimœ zespo³em regu³. Czasami s¹ one niepisane, a czasem zapisane
w postaci regulaminu czy statutu. Spo³eczeñstwo jako grupa ma równie¿ taki zbiór regu³
— jest nim w³aœnie konstytucja. Zaproponuj uczniom bardziej szczegó³owe zastanowienie
siê nad funkcj¹ konstytucji w pañstwie. WyraŸ przekonanie, ¿e uda ci siê ich zachêciæ do
poznania konstytucji, bo jest to dokument bardzo wa¿ny, który wyznacza granicê tego, co
pañstwu wobec obywatela wolno i tego, co obywatel mo¿e od pañstwa za¿¹daæ. Teraz podaj
temat lekcji.
4. Poproœ uczniów, by przeczytali materia³ pomocniczy nr 1. PóŸniej podziel uczniów na czteroosobowe zespo³y. Poleæ, aby w ka¿dym z nich uczniowie zastanowili siê nad rol¹, jak¹
pe³ni konstytucja w pañstwie i spróbowali swoje przemyœlenia sformu³owaæ w postaci kilku
prostych punktów (np.: stanowi Ÿród³o prawa, ogranicza w³adzê; chroni jednostkê; reguluje
stosunki miêdzy pañstwem a obywatelami, formu³uje podstawy prawne dzia³ania instytucji). Kiedy zespo³y przedstawi¹ rezultaty swoich przemyœleñ, podkreœl, jak wa¿ne jest, aby
pañstwo s³u¿y³o jednostce, grupom spo³ecznym.
5. Przedstaw uczniom krótko okolicznoœci, w jakich zosta³a uchwalona Konstytucja RP z 2
kwietnia 1997 r. Powiedz o dyskusjach i sporach, które toczy³y siê wokó³ ka¿dego z zapisów,
o tym, jak by³y one istotne w obliczu tocz¹cego siê wówczas procesu demokratyzacji naszego
¿ycia politycznego. Przedstaw konstytucjê jako szansê nie tylko na uporz¹dkowanie ¿ycia
publicznego, ale przede wszystkim jako wielki prze³om w mo¿liwoœciach uniezale¿nienia siê
ludzi od w³adzy. Poinformuj uczniów, ¿e Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³o 2
kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe (pos³owie i senatorowie obraduj¹cy wspólnie),
a ca³y naród przyj¹³ konstytucjê w referendum, które zorganizowano 25 maja 1997 r.
6. Teraz podziel uczniów na 4 grupy. Ka¿demu zespo³owi przydziel do rozpatrzenia po jednej
sytuacji z materia³u pomocniczego nr 2. Ka¿dy uczeñ powinien mieæ równie¿ egzemplarz
Konstytucji RP. Zadanie uczniów polegaæ ma na ustaleniu, kto naruszy³ prawo w opisanych
sytuacjach i wyszukaniu odpowiednich zapisów w rozdziale II Konstytucji RP, na jakie mog¹
siê powo³aæ osoby, wobec których naruszono prawo. W razie w¹tpliwoœci sprawdŸ w³aœciwe
odpowiedzi w materiale pomocniczym nr 3.
7. Nastêpnie powiedz uczniom, ¿e w tych samych zespo³ach wezm¹ udzia³ w klasowym konkursie sprawdzaj¹cym znajomoœæ Konstytucji RP. Jedna osoba z ka¿dego zespo³u wejdzie
w sk³ad jury. Pociête wczeœniej na paski pytania z materia³u pomocniczego nr 4 rozlosuj
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wœród zespo³ów. Daj ka¿demu zespo³owi 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Ka¿da
odpowiedŸ jest punktowana w skali 0–5. Wygrywa zespó³, który uzyska najwiêksz¹ liczbê
punktów. Oczywiœcie, wszyscy szukaj¹c odpowiedzi maj¹ siêgaæ do tekstu konstytucji. Jury
ma do swojej dyspozycji odpowiedzi w materiale pomocniczym nr 5.
8. NagrodŸ zwyciêski zespó³ dobrymi ocenami.
9. Poproœ, aby w ramach pracy domowej odpowiedzieli pisemnie na pytanie: „W jakim celu
przeciêtnemu obywatelowi potrzebna jest znajomoœæ konstytucji?”. OdpowiedŸ ma byæ
poparta przynajmniej trzema argumentami uszeregowanymi wed³ug wa¿noœci.

Bibliografia
Edukacja obywatelska. 39 scenariuszy lekcji dla szkó³ ponadpodstawowych, red. M. Rutkowska,
Wydawnictwa CODN, Warszawa 1996
Konstytucjonalizm, demokracja, wolnoœæ. Wybór tekstów, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1996
Osiatyñski W., Twoja konstytucja, WSiP, Warszawa 1997
Prawo konstytucyjne, red. W. Skrzyd³o, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1999
Smolski R., Smolski M., Stadmüler E. H., S³ownik Encyklopedyczny — Edukacja Obywatelska,
Wydawnictwo Europa, 2001
Winczorek P., Dojrza³a czterolatka, w: „Polityka” nr 14/2001
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Konstytucjonalizm
Od koñca XVIII w. przez ca³y wiek XIX przeciwnicy absolutyzmu g³osili koniecznoœæ
ustanowienia konstytucji i domagali siê uchwalenia jej w pañstwach dotychczas monarchicznych.
Konstytucjonalizm to przekonanie o tym, ¿e w³adzy nie sprawuje siê wed³ug swojej woli i samowoli, lecz zgodnie z zasadami prawa. To prawo ma raczej sprawowaæ w³adzê, nie ludzie. Ci,
którym w³adza zosta³a powierzona musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e dysponuj¹ tylko takimi uprawnieniami, jakie nadali im obywatele w konstytucji. Konstytucjonalizm mo¿na krótko okreœliæ
jako ideê ograniczonego rz¹du. S³owo „konstytucja” wywodzi siê z ³aciny i wi¹¿e z pojêciami
„zak³adaæ”, „budowaæ”; wspó³czeœnie pojêcie konstytucji zwi¹zane jest mocno z pojêciem pañstwa. Konstytucja jest bowiem zbiorem regu³, na których opiera siê porz¹dek w pañstwie. W³adza
mo¿e dzia³aæ tylko w obszarach, na które jej zezwala konstytucja i tylko w takich granicach,
które konstytucja jej wytycza. ¯adne dzia³anie w³adzy nie mo¿e naruszyæ jakiegokolwiek przepisu konstytucji.
Dokument ten przes¹dza o tym, jakie organy sprawuj¹ w³adzê, okreœla podzia³ zadañ i stosunki miêdzy organami w³adzy, wyznacza kompetencje, a tak¿e zakres dzia³ania tych organów.
Reguluje stosunki miêdzy pañstwem a obywatelami. Jest najwy¿szym prawem — wszystkie inne
akty prawa (ustawy, rozporz¹dzenia, zarz¹dzenia, okólniki), równie¿ indywidualne decyzje, podejmowane przez organy w³adzy, powinny byæ zgodne z konstytucj¹. Konstytucja stanowi wiêc
Ÿród³o prawa i podstawê legitymizacji w³adzy oraz wydawanych przez w³adzê decyzji. Zadaniem
konstytucji jest zapewnienie s³u¿ebnej roli elity politycznej wobec ogó³u wyborców. Dlatego
w³aœnie ma byæ tak skonstruowana, by wszystkie instytucje reprezentuj¹ce w³adzê we wzajemnych relacjach pozostawa³y w pewnej niepewnoœci.
Konstytucja jest potrzebna, by chroniæ jednostkê. Pañstwo w relacji do jednostki jest potencjalnie silniejsze, mo¿e u¿yæ wobec niej przymusu. Gwarancje wolnoœci i praw obywatelskich
w konstytucji maj¹ stanowiæ swego rodzaju tarczê, która chroni obywateli przed pañstwem i wystêpuj¹cych w jego imieniu urzêdników. Sprawuj¹cy w³adzê ludzie zawsze siê zmieniaj¹ i nawet,
gdy maj¹ szczere intencje dzia³ania dla dobra spo³eczeñstwa, ich ocena rzeczywistoœci mo¿e
byæ niepe³na lub wypaczona. Konstytucja ma byæ gwarantem bezpieczeñstwa obywateli — jej
zadaniem jest eliminacja arbitralnoœci w³adzy.
Znajduje „przed³u¿enie” w aktach prawnych ni¿szego rzêdu: ustawach i rozporz¹dzeniach,
które konkretyzuj¹ szereg jej postanowieñ.

256

MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

KTÓRY ARTYKU£ ZOSTA£ NARUSZONY?
Odszukaj w Konstytucji RP artyku³y, które dotycz¹ opisanych poni¿ej sytuacji:
1. Pose³ J.Ch., jad¹c po terenie zabudowanym, znacznie przekroczy³ dozwolon¹ prêdkoœæ.
Zatrzymany przez policjê odmówi³ zap³acenia mandatu, t³umacz¹c, ¿e bardzo siê œpieszy³,
jad¹c na posiedzenie komisji sejmowej, a ponadto przepisy kodeksu drogowego nie dotycz¹
pos³ów.
2. Policjanci zatrzymali dwóch m³odych mê¿czyzn w pobli¿u sklepu, w którym dokonano
kradzie¿y. M³odzi ludzie przebywali przez cztery dni w izbie zatrzymañ. Po tym czasie
zostali zwolnieni, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e by³a to pomy³ka.
3. Pani X zosta³a zatrudniona w firmie handlowej na tym samym stanowisku, co jej kolega
Y. Jednak gdy otrzyma³a pierwsza wyp³atê, ze zdziwieniem stwierdzi³a, ¿e ma o 200 z³otych ni¿sz¹ pensjê. Kierownik wyjaœni³ jej, ¿e jako matka bliŸni¹t w wieku przedszkolnym
z pewnoœci¹ bêdzie czêœciej korzystaæ ze zwolnieñ lekarskich i dlatego bêdzie mniej zarabiaæ.
4. Rada Pedagogiczna w Gimnazjum w Paj¹czkowie uchwali³a, ¿e uczniowie, którzy nie uczestniczyli w rekolekcjach, bêd¹ mieli obni¿one oceny z zachowania.

MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

KTÓRY ARTYKU£ ZOSTA£ NARUSZONY? — ODPOWIEDZI
1. Art. 83 Konstytucji RP mówi o tym, ¿e Ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w art. 32 czytamy: Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹
prawo do równego traktowania przez w³adze publiczne.
2. Z art. 41 wynika, ¿e nie mo¿na nikogo przetrzymywaæ bez przyczyny d³u¿ej ni¿ 48 godzin.
3. Art. 33 mówi o równych prawach kobiet i mê¿czyzn, równie¿ o prawie do jednakowego
wynagradzania za pracê jednakowej wartoœci.
4. Art. 53 pkt. 6: Nikt nie mo¿e byæ zmuszany do uczestniczenia b¹dŸ nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 4

PYTANIA DO KONKURSU „Czy znasz swoj¹ konstytucjê?”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Z ilu rozdzia³ów i artyku³ów sk³ada siê Konstytucja RP?
Podaj datê wymienion¹ w preambule i wyjaœnij, dlaczego jest wa¿na dla Polaków i Polski.
Jakie grupy spo³eczne w ramach narodu polskiego zosta³y wymienione w preambule?
Co jest Ÿród³em wolnoœci i praw cz³owieka? Czy w³adza mo¿e odebraæ komuœ jego prawa
i wolnoœci? (Aby dobrze odpowiedzieæ na to pytanie, przeczytaj art. 30).
W którym rozdziale sformu³owane zosta³y prawa i obowi¹zki obywatelskie?
Kogo w Konstytucji RP dotycz¹ terminy „obywatel” i „ka¿dy”?
Jakie prawa zapewnia Konstytucja RP obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszoœci narodowych i etnicznych?
Jak nale¿y rozumieæ artyku³ 36 Konstytucji RP?
W jaki sposób podzielone zosta³y wolnoœci i prawa obywateli?
Czego mo¿e siê domagaæ niepe³noletni obywatel RP na podstawie artyku³u 72?
Gdzie obywatel RP mo¿e wnieœæ skargê, jeœli jego konstytucyjnie zagwarantowane wolnoœci
lub prawa zosta³y naruszone?
Do kogo, miêdzy innymi, mo¿na siê zwróciæ o pomoc w ochronie swoich wolnoœci lub praw
naruszonych przez organy w³adzy publicznej?
Wymieñ obowi¹zki obywatela polskiego.
Jakie s¹ Ÿród³a prawa obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej Polskiej?
Kto sprawuje w RP w³adzê ustawodawcz¹?
Ile lat trzeba skoñczyæ, aby zostaæ pos³em, senatorem, prezydentem RP?
Wobec kogo mo¿e orzec karê Trybuna³ Stanu?
Jak¹ funkcjê sprawuje Najwy¿sza Izba Kontroli?
Jakie zadania wyznacza Konstytucja RP Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji?
Kto i w jaki sposób mo¿e zmieniæ Konstytucjê?
W jakiej sytuacji i kto mo¿e wprowadziæ na terytorium RP stan wojenny?
Czy Prezydent RP mo¿e jednoczeœnie byæ senatorem?
Czy mo¿na usun¹æ sêdziego?
Czy mo¿na na sta³e zatrudniæ nastolatka?
Jaka instytucja w Polsce ma prawo do emisji pieni¹dza?
Do ukoñczenia ilu lat podlegamy obowi¹zkowi szkolnemu?
Czy mo¿na u¿yæ naszego god³a lub barw narodowych w celach komercyjnych?
Czy mo¿na za³o¿yæ w Polsce partiê, która w swoich szeregach bêdzie skupiaæ wy³¹cznie
osoby nale¿¹ce do rasy bia³ej?
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 5

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO KONKURSU „Czy znasz swoj¹
konstytucjê?”
1. Konstytucja RP sk³ada siê z XIII rozdzia³ów i 243 artyku³ów.
2. Data wymieniona w preambule to rok 1989 — rok prze³omowy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Zakoñczy³y siê wówczas obrady „okr¹g³ego sto³u” i odby³y siê pierwsze czêœciowo wolne
wybory w powojennej Polsce.
3. Preambu³a zosta³a sformu³owana w taki sposób, aby nie zosta³a pominiêta ¿adna grupa
spo³eczna.
4. ród³em praw i wolnoœci cz³owieka jest przyrodzona i niezbywalna godnoœæ osoby ludzkiej.
Godnoœci tej nikt nie mo¿e cz³owiekowi odebraæ, dlatego te¿ praw i wolnoœci cz³owieka nie
mo¿na nikogo pozbawiæ.
5. Prawa i obowi¹zki obywatelskie sformu³owane zosta³y w rozdziale II Konstytucji RP.
6. Termin „obywatel” odnosi siê w tekœcie ca³ej konstytucji do obywatela polskiego. Termin
„ka¿dy” odnosi siê nie tylko do obywatela polskiego, ale do ka¿dej osoby niezale¿nie od
tego, jakie posiada obywatelstwo (cudzoziemiec) i czy w ogóle je posiada (bezpañstwowiec,
apatryda).
7. Obywatelom polskim nale¿¹cym do mniejszoœci narodowych i etnicznych Konstytucja RP
zapewnia — oprócz takich samych praw, jakie przys³uguj¹ wszystkim obywatelom nale¿¹cym
do wiêkszoœci i na³o¿enia takich samych obowi¹zków — dodatkow¹ ochronê w art. 35
jako grupie s³abszej ni¿ wiêkszoœæ. Z brzmienia tego artyku³u wynika zakaz prowadzenia
przez w³adze publiczne w stosunku do mniejszoœci narodowych i etnicznych jakichkolwiek
jednostronnych akcji asymilacyjnych (polonizacyjnych). Pañstwo gwarantuje im zachowanie
odrêbnoœci i to¿samoœci narodowej oraz ich umacnianie (rozwój). Mniejszoœci mog¹ tworzyæ
w³asne instytucje i organizacje, np. szko³y placówki kulturalne itp.
8. Artyku³ 36 z II rozdzia³u mówi o tym, ¿e opieka nad obywatelami RP za granic¹ realizowana
jest g³ównie za poœrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych
w obcych krajach. Obejmuje pomoc prawn¹ i, w granicach technicznych, kadrowych i finansowych mo¿liwoœci pañstwa, pomoc faktyczn¹ — na przyk³ad materialn¹. Zakres i formy tej
pomocy okreœlone s¹ miêdzy innymi w umowach konsularnych zawartych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ z innymi pañstwami.
9. Wolnoœci i prawa obywateli okreœlone w konstytucji zosta³y podzielone na wolnoœci i prawa
osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne.
10. Niepe³noletni obywatel RP na podstawie artyku³u 72 poprzez swoich prawnych opiekunów
mo¿e domagaæ siê ochrony swoich praw, które zapisane zosta³y w ONZ-owskiej Konwencji
praw dziecka z 1989 r. W sytuacjach drastycznych ma prawo ¿¹daæ od w³adz publicznych
opieki i pomocy, np. przez alimentacjê, zapewnienia dachu nad g³ow¹, umo¿liwienia nauki,
leczenia itp.
11. Obywatel RP, jeœli jego konstytucyjnie zagwarantowane wolnoœci lub prawa zosta³y naruszone decyzj¹ administracyjn¹ lub aktem urzêdnika, mo¿e dochodziæ swoich praw na drodze
s¹dowej. Posiada równie¿ prawo do odszkodowania. W przypadku niekorzystnego orzeczenia s¹du pierwszej instancji mo¿na siê odwo³aæ do s¹du II instancji, a nastêpnie z³o¿yæ skargê
do Trybuna³u Konstytucyjnego.
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12. O pomoc w ochronie swoich wolnoœci lub praw naruszonych przez organy w³adzy publicznej
mo¿na zwróciæ siê do Rzecznika Praw Obywatelskich.
13. Niektóre obowi¹zki, o których mówi Konstytucja RP dotycz¹ wszystkich, inne tylko obywateli. Obowi¹zki typowo obywatelskie to: wiernoœæ Rzeczypospolitej; troska o dobro wspólne;
ponoszenie ciê¿arów i œwiadczeñ publicznych, w tym podatków; obrona Ojczyzny; s³u¿ba
wojskowa lub zastêpcza.
14. ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej Polskiej to konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia.
15. W³adzê ustawodawcz¹ w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ Sejm i Senat.
16. Pos³em mo¿na zostaæ obywatel polski maj¹cy prawo wybierania, który najpóŸniej w dniu
wyborów koñczy 21 lat. Senatorem mo¿e zostaæ obywatel polski maj¹cy prawo wybierania,
który najpóŸniej w dniu wyborów koñczy 30 lat. Na prezydenta RP mo¿e zostaæ wybrany
obywatel polski, który w dniu wyborów koñczy 35 lat i korzysta z pe³ni praw wyborczych
do Sejmu.
17. Trybuna³ Stanu mo¿e orzec karê wobec Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, cz³onków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, osób, którym Prezes Rady Ministrów powierzy³ kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych.
18. Najwy¿sza Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli pañstwowej, podlegaj¹cym Sejmowi. NIK kontroluje dzia³alnoœæ organów administracji rz¹dowej, Narodowego Banku
Polskiego, pañstwowych osób prawnych i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych
z punktu widzenia legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci i rzetelnoœci. Mo¿e równie¿ kontrolowaæ dzia³alnoœæ organów samorz¹du terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych
komunalnych jednostek organizacyjnych.
19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wed³ug konstytucji ma staæ na stra¿y wolnoœci s³owa,
prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
20. Zmiana Konstytucji mo¿e nast¹piæ w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm, a nastêpnie
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 60 dni, przez Senat. Sejm tak¹ ustawê mo¿e uchwaliæ wiêkszoœci¹
co najmniej 2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów oraz
Senat bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby
senatorów.
21. Stan wojenny na czêœci lub na ca³ym terytorium pañstwa mo¿e wprowadziæ Prezydent RP
na wniosek Rady Ministrów w razie zewnêtrznego zagro¿enia pañstwa, zbrojnej napaœci
na terytorium RP lub gdy z umowy miêdzynarodowej wynika zobowi¹zanie do wspólnej
obrony przeciwko agresji.
22. Prezydent RP nie mo¿e jednoczeœnie byæ senatorem.
23. Sêdziowie s¹ nieusuwalni. (art. 180, pkt 1)
24. Na sta³e mo¿na zatrudniæ osobê, która ukoñczy³a 16 lat. (art. 65, pkt 3)
25. W Polsce wy³¹czne prawo do emisji pieni¹dza ma Narodowy Bank Polski.
26. Nauka obowi¹zkowa jest do ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
27. God³o i barwy narodowe podlegaj¹ ochronie prawnej (art. 28, pkt 4). Zakres tej ochrony
okreœla ustawa.
28. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê w swoich
programach do metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu (art. 13). Zapisy
w statutach partii nie mog¹ w ¿aden sposób naruszaæ praw i wolnoœci cz³owieka (art. 32).
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Anna Klimowicz

Temat:
O naszych prawach w szkole — czêœæ I
Wstêp
W polskich szko³ach nadal czêste s¹ przypadki naruszeñ praw ucznia. Uczniowie nie znaj¹
treœci podstawowych dokumentów reguluj¹cych ¿ycie szko³y, czêsto nie znaj¹ ich te¿ sami
nauczyciele, nikt te¿ nie informuje o nich rodziców uczniów. Wymagane liter¹ prawa przepisy
wisz¹ najczêœciej w gablocie na korytarzu, zapomniane przez wszystkich. A przecie¿ szko³a
powinna byæ miejscem, które uczy poszanowania prawa. Warto zachêciæ uczniów i ich rodziców
do poznania statutu szko³y, warto w tym dokumencie wprowadziæ zmiany, jeœli mia³yby one
pomóc w lepszej organizacji szkolnego ¿ycia. Przemyœlany, szczegó³owo opracowany statut
szko³y wyraŸnie okreœla ramy dla wszystkich grup stanowi¹cych spo³ecznoœæ szkoln¹.

Cele:
nabycie podstawowej wiedzy zwi¹zanej z prawami ucznia i dokumentami, w których s¹ one
zawarte
Metody
wspó³praca w grupie
Pojêcia kluczowe
prawa ucznia, obowi¹zki
Materia³y pomocnicze
nr 1 — „Statut szko³y — szkolna konstytucja”
Czas trwania
1 godzina lekcyjna
Adresat
uczniowie gimnazjum

Przebieg zajêæ:
1. Rozpocznij lekcjê od podkreœlenia jej szczególnego znaczenia dla uczniów. Powiedz, ¿e poznaj¹ na tej lekcji bardzo wa¿ny dokument, który dotyczy ich bezpoœrednio na co dzieñ. Tym
dokumentem jest statut szko³y, który zosta³ stworzony i uchwalony przez radê pedagogiczn¹
(lub przez radê szko³y, jeœli istnieje w waszej szkole). Dokument ten jest sprawdzany przez
przedstawicieli kuratora oœwiaty. Kurator mo¿e go uchyliæ (w ca³oœci lub czêœci), jeœli uzna,
¿e jego zapisy s¹ sprzeczne z prawem. Rozdaj uczniom materia³ pomocniczy nr 1 „Statut
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szko³y — szkolna konstytucja”; poproœ o przeczytanie go i podkreœlenie w tekœcie najwa¿niejszych wed³ug nich informacji. Gdy uczniowie zapoznaj¹ siê z tekstem, poleæ, aby podali
te informacje, a ty zapisuj je na tablicy w formie punktów.
2. Podziel uczniów na szeœcioosobowe zespo³y. W ka¿dym zespole trzy osoby bêd¹ czytaæ
przepisy w ramowym statucie publicznego gimnazjum, a trzy pozosta³e sprawdzaæ, czy
znajduj¹ siê one w statucie waszej szko³y. Poproœ uczniów, aby wypisali na kartkach te punkty,
których nie znaleŸli w statucie szko³y. Niech zaznacz¹ równie¿ sformu³owania, które s¹ dla
nich niejasne. Po up³ywie 20 minut poleæ reprezentantom zespo³ów, aby przedstawili wyniki
pracy.
3. Spróbuj wyjaœniæ uczniom niejasne dla nich przepisy. Poinformuj ich, ¿e gdyby chcieli zmieniæ
jakiœ przepis prawny w statucie, powinni zwróciæ siê przede wszystkim do swoich przedstawicieli w samorz¹dzie uczniowskim.

Bibliografia
Osuch M., Dzieci i ryby, czyli nie tylko o prawach ucznia, Górnoœl¹ska Oficyna Wydawnicza,
Katowice 2000
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Statut szko³y — szkolna konstytucja
Statut szko³y jest jednym z najwa¿niejszych dokumentów w szkole. Powinniœmy go traktowaæ w zasadzie jak swego rodzaju „konstytucjê” szkoln¹, która obowi¹zuje wszystkich cz³onków
szkolnej spo³ecznoœci i ustala regu³y organizuj¹ce ca³oœæ ¿ycia szkolnego. Statut jest dokumentem jawnym. Ka¿dy zainteresowany treœci¹ statutu szko³y powinien mieæ mo¿liwoœæ zapoznania
siê z nim i to w ca³oœci — dotyczy to tak samo nauczyciela, jak i ucznia, jego rodzica czy te¿
kandydata na ucznia danej szko³y i jego rodziców. Do zapoznania siê z treœci¹ statutu nie jest
potrzebna zgoda dyrektora szko³y, a jedynie chêæ osoby zainteresowanej.
W wielu szko³ach statuty s¹ wywieszone w dostêpnych miejscach i ka¿dy mo¿e swobodnie
je przeczytaæ. Jest to najlepsze wyjœcie. Chocia¿ jeszcze lepszym by³oby powielenie go w tylu
egzemplarzach, ilu jest uczniów i wrêczenie ka¿demu uczniowi w momencie, gdy rozpoczyna
naukê w szkole. A czy ty znasz ju¿ treœæ statutu swojej szko³y?
Minister Edukacji Narodowej w Rozporz¹dzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r., poz. 624)
okreœli³, jak powinien ogólnie wygl¹daæ taki statut, tak aby wszyscy umieli statut napisaæ i aby
nie by³o w nim b³êdów. W za³¹czniku nr 2 do powy¿szego Rozporz¹dzenia zamieszczona jest
wzór, czyli „ramówka” obowi¹zuj¹ca wszystkie publiczne gimnazja. Statut szko³y mo¿e rozszerzyæ prawa przys³uguj¹ce uczniom, nie mo¿e ich natomiast zawêziæ ani nak³adaæ obowi¹zków
nieprzewidzianych w aktach wy¿szej rangi.
Co powinno znajdowaæ siê w statucie szko³y? Oto wykaz najwa¿niejszych danych, które
musi zawieraæ statut:
1. Pe³na nazwa szko³y.
2. Ustalony przez organ prowadz¹cy numer porz¹dkowy szko³y, wyra¿ony cyfr¹ arabsk¹, jeœli
w miejscowoœci jest wiêcej ni¿ jedna szko³a.
3. Imiê szko³y, jeœli imiê szkole nadano (pamiêtajcie: imiê nadaje szkole organ prowadz¹cy na
wniosek rady szko³y lub na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorz¹du
uczniowskiego. A zatem mo¿ecie mieæ wp³yw na to, jakie imiê bêdzie nosiæ wasza szko³a).
4. Oznaczenie siedziby szko³y.
5. Ewentualnie okreœlenie innego ni¿ polski jêzyka nauczania w szko³ach z jêzykiem nauczania
mniejszoœci narodowych lub grup etnicznych oraz w szko³ach dwujêzycznych dla mniejszoœci narodowych lub grup etnicznych.
6. Sformu³owane cele i zadania szko³y wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz uwzglêdniaj¹ce
program wychowawczy szko³y (szko³a ma okreœliæ swoje w³asne cele i zadania, nie tylko te
wynikaj¹ce z Konstytucji RP, Ustawy o systemie oœwiaty i innych dokumentów oœwiatowych.
Te zadania i cele maj¹ wynikaæ z programu wychowawczego szko³y, który zaopiniowany przez
radê rodziców i samorz¹d uczniowski jest póŸniej zatwierdzany przez radê pedagogiczn¹).
7. Opisany dok³adnie sposób wykonywania tych zadañ przez szko³ê z uwzglêdnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeñstwa oraz zasad promocji i ochrony
zdrowia.
8. Zadania zespo³ów nauczycielskich (wychowawczych, przedmiotowych, problemowo-zadaniowych).
9. Szczegó³owe zasady systemu oceniania.
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10. Organizacja zajêæ dodatkowych dla uczniów z uwzglêdnieniem w szczególnoœci ich potrzeb
rozwojowych (w ka¿dej szkole takie zajêcia powinny siê odbywaæ).
11. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie (opieka). Tutaj powinien siê znaleŸæ opis sposobów
wspó³dzia³ania z poradni¹ psychologiczno-pedagogiczn¹ i innymi instytucjami œwiadcz¹cymi
pomoc, poradnictwo i specjalistyczn¹ pomoc dzieciom i m³odzie¿y.
12. Organizacja i formy wspó³dzia³ania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
13. Kompetencje dyrektora szko³y, rady pedagogicznej, samorz¹du uczniowskiego, rady szko³y,
rady rodziców (jeœli te dwie ostatnie istniej¹, bo ich dzia³alnoœæ nie jest obowi¹zkowa).
14. Tryb wyboru cz³onków rady szko³y.
15. Procedury i sposoby rozwi¹zywania wszelkich sytuacji konfliktowych lub karnych na terenie
szko³y — zasady wspó³dzia³ania organów szko³y i rozwi¹zywania sporów miêdzy nimi.
16. Szczegó³owe zasady przyjmowania uczniów do szko³y (szko³a na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkó³ oraz przechodzenia z jednych szkó³
do innych, Dz.U. Nr 97, poz.1054, mo¿e wprowadziæ dodatkowe, nie koliduj¹ce z prawem
zasady przyjmowania uczniów).
17. Prawa i obowi¹zki uczniów.
18. Przepisy dotycz¹ce kar i nagród wobec uczniów (Uwaga! Kary nie mog¹ naruszaæ godnoœci
i nietykalnoœci cz³owieka — ucznia: § 16, pkt 1 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum).
19. Zapisy dotycz¹ce mo¿liwoœci odwo³ywania siê od kary: wyraŸnie okreœlony tryb takiego
dzia³ania.
20. Okreœlenie przypadków, w których dyrektor szko³y mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do kuratora
oœwiaty o przeniesienie ucznia do innej szko³y.
21. Opis warunków pobytu w szkole, zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, ochronê przed przemoc¹,
uzale¿nieniami, demoralizacj¹ oraz innymi przejawami patologii spo³ecznej
22. Zasady podzia³u na grupy na zajêciach z jêzyków obcych.
23. Okreœlenie zakresu zadañ nauczycieli oraz innych pracowników szko³y.
Ramowy statut gimnazjum publicznego mówi jeszcze o zasadach tworzenia klas dwujêzycznych oraz oddzia³ów przysposabiaj¹cych do pracy.
Statut szko³y nie powinien byæ dos³ownie przepisany ze statutu ramowego! Tworz¹c
go, nale¿y uwzglêdniæ specyfikê szko³y, dbaæ, aby przepisy by³y zrozumia³e dla wszystkich.
Dokument ten powinien byæ tworzony przez przedstawicieli wszystkich grup spo³ecznoœci
szkolnej, tak aby mo¿na by³o korzystaæ z niego na co dzieñ, by by³ dokumentem „¿ywym”,
z którego istotnie coœ wynika.
Statut szko³y nie jest dokumentem przyjêtym raz na zawsze w niezmiennej formie. Mo¿na
i nale¿y go modyfikowaæ, uwzglêdniaj¹c zmieniaj¹ce siê rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu, a tak¿e nowe propozycje œrodowiska wspó³tworz¹cego szko³ê.
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Anna Klimowicz

Temat:
O naszych prawach w szkole — czêœæ II
Wstêp
Czêsto narzekamy na brak odpowiedzialnoœci, na brak szacunku dla prawa, na rozluŸnienie
obyczajów i nieprzestrzeganie norm. Mówimy, ¿e ³amanie przepisów i bycie w opozycji do w³adzy to nasza narodowa cecha, ¿e Polacy maj¹ to ju¿ we krwi. Trudno jest takie usprawiedliwianie
zachowañ pewnej czêœci naszego spo³eczeñstwa braæ na powa¿nie. Mo¿na doszukiwaæ siê wielu
przyczyn takiego stanu rzeczy. Nie nale¿y jednak pozostawaæ biernym wobec takich zjawisk.
Wiadomo powszechnie, ¿e najwa¿niejsz¹ funkcjê w zmianie postaw spo³ecznych pe³ni edukacja
i ci, którzy na jej rzecz pracuj¹. Szko³a jest z pewnoœci¹ pierwszym miejscem, w którym m³ody
cz³owiek spotyka siê codziennie z przedstawicielami pañstwa — s¹ nimi nauczyciele. Ich postawa
wobec prawa zawartego w przepisach oœwiatowych ma niew¹tpliwie du¿y wp³yw na sposób póŸniejszego funkcjonowania ich uczniów, gdy bêd¹ ju¿ ludŸmi doros³ymi. Jeœli w szkole panuje
ogólne poszanowanie dla „regu³ gry” ustalonych przez przepisy, niewielu ma ochotê na grê nie
„fair”.

Cele:
nabycie wiedzy dotycz¹cej praw ucznia
nabycie umiejêtnoœci interpretowania praw ucznia
nabycie umiejêtnoœci ustalania procedury ochrony praw ucznia
Metody
dyskusja, wyk³ad, wspó³praca w grupie
Pojêcia kluczowe
prawa ucznia, obowi¹zki,
Materia³y pomocnicze
nr 1 — katalog praw ucznia
Czas trwania
1 godzina lekcyjna
Adresat
uczniowie gimnazjum
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Przebieg zajêæ:
1. Lekcjê rozpocznij od krótkiego wprowadzenia.
Uczeñ jest cz³owiekiem — to oczywiste. Przys³uguj¹ mu wszystkie prawa zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Dotycz¹ go, je¿eli nie skoñczy³ 18 lat, prawa z Konwencji o prawach dziecka. Prawa ucznia to szczególna kategoria praw, odnosz¹ca siê do ludzi
ucz¹cych siê w szko³ach.
Powiedz, ¿e jeszcze kilka lat temu w drukowanych dzienniczkach ucznia, mo¿na by³o znaleŸæ
kodeks praw i obowi¹zków ucznia. Nikt jednak specjalnie nie przejmowa³ siê tym kodeksem
i tak naprawdê nie mia³ on ¿adnej mocy prawnej. Teraz równie¿ nie ma w polskim prawie
jednego aktu normatywnego, który zawiera³by wyczerpuj¹c¹ listê praw ucznia. Prawa te zapisane s¹ w ró¿nych ustawach i aktach prawnych ni¿szego rzêdu, g³ównie w rozporz¹dzeniach
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W konstytucji mo¿na znaleŸæ artyku³ 70 ust.1, który
stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do nauki. Nauka jest obowi¹zkowa do ukoñczenia 18 roku ¿ycia.
Prawo to jest realizowane przez bezp³atne szkolnictwo, system stypendiów pañstwowych
i inne formy pomocy materialnej. Ustawa o systemie oœwiaty nak³ada na nauczycieli obowi¹zek, aby w swoich dzia³aniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych kierowali siê
dobrem uczniów, trosk¹ o ich zdrowie oraz wymaga od nich poszanowania godnoœci osobistej
ucznia. Poznany na poprzedniej lekcji dokument, jakim jest ramowy statut, tak¿e formu³uje
kilka praw ucznia. Prawa te mo¿na okreœliæ równie¿ na podstawie Konwencji o prawach
dziecka. Jeœli zbierzemy te rozproszone w ró¿nych dokumentach zapisy, powstanie swego
rodzaju katalog.
2. Powiedz, ¿e kilka lat temu zosta³a sporz¹dzona taka w³aœnie lista praw ucznia. Przygotowa³
j¹ zespó³ ekspertów, powo³any z inicjatywy Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. (Wokó³
praw dziecka czêœæ I, wyd. HFPC, 1993 i 1995). Na podstawie tej listy powsta³ materia³
pomocniczy nr 1 „Katalog praw ucznia”. Rozdaj go uczniom i poproœ, by kolejno ró¿ne
osoby g³oœno odczytywa³y poszczególne prawa z tej listy wraz z ich krótk¹ interpretacj¹.
3. Nastêpnie zaproœ uczniów do dyskusji. Poprzedzi j¹ sesja plakatowa, podczas której ka¿dy
uczeñ bêdzie móg³ siê wypowiedzieæ, wpisuj¹c swoje stanowisko pod plakatem z umieszczonym na nim okreœlonym prawem. Roz³ó¿ na pod³odze arkusze papieru (wczeœniej na ka¿dym
osobno wypisz jedno z praw z materia³u pomocniczego nr 2). Uczniowie mog¹ swobodnie
podchodziæ do plakatów i wpisywaæ swoje uwagi. Po 15 minutach przymocujcie plakaty do
œcian w klasie (np. taœm¹ malarsk¹). Poproœ, aby kolejno ró¿ni uczniowie odczytywali zapisy
swoich kolegów. Po odczytaniu zapisów z ka¿dego plakatu komentuj je, dopytuj, czy inni
zgadzaj¹ siê z dan¹ opini¹, pozwól te¿ wypowiadaæ siê uczniom.
4. Przypomnij uczniom o tym, co powinni pamiêtaæ z poprzednich lekcji: prawa s¹ jedynie
deklaracj¹, zbiorem „pobo¿nych ¿yczeñ”, jeœli nie towarzysz¹ im procedury gwarantuj¹ce
ich realizacjê. Procedury te powinny byæ proste, dostêpne i skuteczne. Korzystanie z nich
nie mo¿e w ¿adnym wypadku skutkowaæ przykrymi konsekwencjami dla tych, którzy siê do
nich odwo³ali. Jeœli zwaœnione strony s¹ równe, sytuacja jest ³atwiejsza. Gorzej, gdy pomiêdzy
stronami wystêpuje zale¿noœæ — pracownik wobec szefa, petent wobec urzêdnika, uczeñ
wobec nauczyciela. Jednak wiele zale¿y od aktywnoœci uczniów i ich rodziców. W zasadzie
nie ma jednolitego systemu ochrony praw ucznia i nale¿a³oby takich procedur doszukiwaæ
siê w statucie, ale jeœli ich tam nie ma... W niektórych szko³ach ustalono, ¿e w przypadku
nieprzestrzegania praw ucznia przys³uguje prawo do odwo³ania siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
— wychowawca klasy,
— dyrektor szko³y,
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— rada pedagogiczna,
— kurator oœwiaty itd.
Istnieje równie¿ Rzecznik Praw Dziecka, powo³any na mocy Konstytucji RP.
5. Koñcz¹c lekcjê, zapytaj uczniów, czy pamiêtaj¹ równie¿ o tym, i¿ jedn¹ z granic praw ka¿dego
cz³owieka s¹ prawa drugiego cz³owieka (art. 8, art. 10 EKPCz, art. 31.2 Konstytucji RP).
Relacja nauczyciel — uczeñ to relacja prze³o¿onego i podw³adnego, a nauczyciel jako przedstawiciel pañstwa zobligowany jest do przestrzegania œciœle okreœlonych przepisów i takich
w³aœnie relacji dotycz¹ prawa cz³owieka, jednak¿e nale¿y pamiêtaæ tak¿e o tym, ¿e wszyscy
jesteœmy zobowi¹zani w naszym zachowaniu do respektowania ró¿nych zasad. W ¿yciu spo³ecznym obowi¹zuj¹ rozmaite kodeksy i ustawy reguluj¹ce relacje pomiêdzy jednostkami.
Wiadomo te¿, ¿e wœród ludzi istnieje niepisana zasada wzajemnoœci: na ogó³, jeœli wymagamy
od kogoœ, by zachowywa³ siê w okreœlony sposób, sami równie¿ powinniœmy byæ gotowi tak
postêpowaæ, np. jeœli chcemy, by nas szanowano, musimy szanowaæ innych; jeœli wymagamy
uczciwoœci, sami powinniœmy byæ uczciwi, itp. Niespójnoœæ pomiêdzy czyimiœ wymaganiami
a postêpowaniem zawsze bêdzie skazywaæ tak¹ osobê na spo³eczn¹ dezaprobatê.
6. Poproœ uczniów o napisanie w ramach pracy domowej eseju „Prawa ucznia w naszej szkole”.

Bibliografia
Osuch M., Dzieci i ryby, czyli nie tylko o prawach ucznia, Górnoœl¹ska Agencja Wydawnicza,
Katowice 2000
Wokó³ praw dziecka, praca zbiorowa, Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Warszawa 1995
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Katalog praw ucznia
Prawo do edukacji
Prawo to jest realizowane poprzez stworzenie jednolitego, bezp³atnego, publicznego i obowi¹zkowego systemu kszta³cenia do 18 roku ¿ycia. Placówki oœwiatowe powinny organizowaæ
zajêcia korekcyjno-wyrównawcze dla uczniów maj¹cych trudnoœci w nauce oraz inne zajêcia
wspomagaj¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y z zaburzeniami rozwojowymi. Przepisy równie¿ nakazuj¹ gminie zorganizowanie dojazdu do szko³y uczniom, którzy nie maj¹ mo¿liwoœci korzystania
z transportu publicznego.
Prawo do wyra¿ania swojej opinii
Uczeñ ma prawo do wyra¿ania kontrowersyjnych, a nawet niezgodnych z powszechnie przyjêtym kanonem nauczania pogl¹dów (choæ wolnoœæ ta nie zwalnia go ze znajomoœci oficjalnych
interpretacji). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ograniczeniem tej wolnoœci jest dobro osobiste innych
osób (nikogo nie wolno obra¿aæ). Pogl¹dy i opinie uczniów nie mog¹ byæ przedmiotem oceny
stawianej przez nauczyciela.
Prawo do wypowiedzi i informacji
Uczeñ powinien mieæ dostêp do wszystkich informacji, które mog¹ mieæ wp³yw na jego
sytuacjê w szkole.
Zakaz naruszania godnoœci ucznia przez przyjête w szkole regu³y dyscypliny
Kary ustanowione przez statut szko³y nie mog¹ naruszaæ nietykalnoœci i godnoœci osobistej ucznia. Ucznia nie wolno poni¿aæ ani oœmieszaæ. Naruszanie dóbr osobistych ucznia jest
zagro¿one odpowiedzialnoœci¹ przed s¹dem cywilnym lub nawet karnym.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowaniu
Kwestie ocen szczegó³owo okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych
(Dz. U. Nr 29, poz. 323 ze zm.).
Ka¿dy uczeñ powinien mieæ mo¿liwoœæ zapoznania siê z wewn¹trzszkolnym systemem oceniania (dokument ten powinien byæ dostêpny dla wszystkich zainteresowanych). Ka¿da ocena,
któr¹ stawia mu nauczyciel powinna byæ jawna i uzasadniona — uczeñ musi wiedzieæ, jak¹ ocenê
dosta³ i dlaczego.
Prawo do ¿yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Nauczyciele powinni traktowaæ uczniów sprawiedliwie i równo, tzn. nie kierowaæ siê i nie
demonstrowaæ swoich sympatii i antypatii do uczniów.
Prawo do wp³ywania na ¿ycie szko³y poprzez dzia³alnoœæ samorz¹dow¹
Ka¿dy uczeñ jest cz³onkiem samorz¹du uczniowskiego i przys³uguje mu bierne i czynne
prawo wyborcze do organów samorz¹du. Sam te¿ decyduje, jak i w jakim stopniu chce siê
zaanga¿owaæ w ¿ycie uczniowskie. Samorz¹d mo¿e w znacznym stopniu wp³yn¹æ na ¿ycie
szko³y, jeœli tylko uczniowie dzia³aj¹cy jako przedstawiciele s¹ aktywni.
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Prawo do uznania i zachowania to¿samoœci narodowej
Szko³a powinna zapewniæ uczniom nale¿¹cym do mniejszoœci narodowych warunki, umo¿liwiaj¹ce podtrzymywanie i rozwijanie to¿samoœci narodowej, etnicznej i jêzykowej oraz w³asnej
historii i kultury.
Prawo do swobody myœli oraz przekonañ œwiatopogl¹dowych i religijnych
O tym, czy niepe³noletni uczeñ bêdzie uczêszcza³ na lekcjê religii lub etyki decyduje jego
prawny opiekun. Szko³a ma obowi¹zek takie lekcje zorganizowaæ. Nie mo¿na z powodu decyzji
nieuczestniczenia w lekcjach religii nikogo dyskryminowaæ.
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Anna Klimowicz

Temat:
Kiedy jesteœ chory, czyli o prawach dziecka — pacjenta
Wstêp
Gdy chorujemy, trudno nam czasami zadbaæ o swoje prawa — z³e samopoczucie sprawia, ¿e
czujemy siê bardziej bezradni i nie mamy si³y z nikim walczyæ. Jednak warto mieæ œwiadomoœæ,
¿e ludzie pracuj¹cy w s³u¿bie zdrowia s¹ naszymi us³ugodawcami i obowi¹zuj¹ ich okreœlone
przepisy. Ich praca jest trudna i jak ka¿da praca z ludŸmi wymaga pewnych predyspozycji
osobowoœciowych. Naturalna jest pewna rutyna, zrozumia³e zmêczenie, ale niedopuszczalne
³amanie podstawowych praw pacjentów. Od najm³odszych lat powinno siê zapoznawaæ z tymi
prawami, aby wiedzieæ, czego mo¿emy wymagaæ od tych, którzy pe³ni¹ odpowiedzialn¹ s³u¿bê
medyczn¹. W ka¿dej przychodni wisz¹ s³abo wyeksponowane dokumenty, przedstawiaj¹ce prawa
pacjenta, jednak prawie nikt ich nie czyta. Pacjenci ich nie znaj¹, z pewnoœci¹ i nie wszyscy
pracownicy s³u¿by zdrowia w pe³ni zdaj¹ sobie sprawê z koniecznoœci ich przestrzegania.

Cele:
nabycie wiedzy na temat podstawowych praw pacjenta
nabycie wiedzy na temat najwa¿niejszych dokumentów, w których jest mowa o prawach
pacjenta
Metody
wspó³praca w grupie, praca z tekstem
Pojêcia kluczowe
prawa pacjenta
Materia³y pomocnicze
nr 1 — „Podstawowe prawa pacjenta”
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie gimnazjum
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Przebieg zajêæ:
1. Lekcjê rozpocznij od krótkiego wprowadzenia. Poinformuj uczniów o tym, ¿e tematem
zajêæ bêd¹ prawa, o których powinni pamiêtaæ, gdy bêd¹ wystêpowali w roli pacjenta. Zapytaj uczniów o ich ró¿ne doœwiadczenia zwi¹zane z wizytami w przychodni lekarskiej lub
pobytem w szpitalu — te mi³e i niemi³e.
2. Gdy opowiedz¹ o swoich prze¿yciach, poproœ, by w zespo³ach 4–5-osobowych narysowali
komiksy, przedstawiaj¹ce idealn¹ wizytê w przychodni lekarskiej lub pobyt w wymarzonym
szpitalu. Komiksy powinny uwzglêdniaæ nie tylko warunki, ale i sposób odnoszenia siê
s³u¿by medycznej do ma³ych pacjentów. Chêtni uczniowie o zaciêciu artystycznym mog¹
spróbowaæ stworzyæ rysunki satyryczne, przedstawiaj¹ce relacjê lekarz – pacjent w „krzywym
zwierciadle”.
3. Po prezentacji przez kilku uczniów ich historyjek obrazkowych, rozdziel pomiêdzy zespo³y
pociêty na czêœci materia³ pomocniczy nr 1 i poproœ, aby po zapoznaniu siê z nim uczniowie
przygotowali ulotki lub plakaty z has³ami informuj¹cymi o prawach dzieci — pacjentów.
4. Poproœ zespo³y, aby po wykonaniu zadania przedstawi³y sobie nawzajem poznane prawa.
Porozmawiaj z uczniami na temat sposobów, w jakie nale¿y dochodziæ swoich praw, jeœli nie
s¹ one przestrzegane przez pracowników s³u¿by zdrowia.
5. Koñcz¹c zajêcia, zachêæ uczniów, by opowiedzieli swoim rodzicom o treœci tej lekcji.
6. Dobrym pomys³em by³oby zorganizowanie wspólnej wizyty na dzieciêcym oddziale w najbli¿szym szpitalu, gdzie uczniowie mogliby przedstawiæ ma³ym pacjentom i ich rodzicom
ich prawa (po wczeœniejszym uzgodnieniu tej wizyty z dyrektorem szpitala).
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Podstawowe prawa pacjenta
Prawo do œwiadczeñ medycznych
Polska konstytucja w artykule 68 przyznaje nam prawo do ochrony zdrowia. W³adze publiczne maj¹ obowi¹zek zapewniæ dostêpnoœæ leczenia wszystkim obywatelom na równych zasadach, bez wzglêdu na ich sytuacjê materialn¹. W sposób szczególny prawo do œwiadczeñ
medycznych powinny mieæ dzieci, kobiety ciê¿arne, osoby niepe³nosprawne oraz w podesz³ym
wieku.
Konwencja o prawach dziecka, która obowi¹zuje nasz kraj od 1991 r., zobowi¹zuje pañstwa
do dok³adania starañ, aby dzieciom przys³ugiwa³ jak najwy¿szy poziom ochrony zdrowia i udogodnienia w zakresie leczenia chorób i rehabilitacji zdrowotnej. Co prawda ani ta konwencja,
ani inne umowy pomiêdzy pañstwami (jak np. Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Spo³ecznych i Kulturalnych ONZ albo Europejska Karta Spo³eczna) nie przyznaj¹ nikomu bezpoœrednio jakichkolwiek praw, jednak te kraje, które do konwencji przyst¹pi³y, zwykle staraj¹ siê
póŸniej wykonaæ jej przepisy. W Polsce uczniowie s¹ objêci powszechn¹ i bezp³atn¹ opiek¹ zdrowotn¹ na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 5.11.1992 r.
w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (D.U. Nr 87, poz. 441
z póŸniejszymi zmianami).
Gdy dziecko choruje, jego prawa s¹ takie same jak doros³ego pacjenta. Jednak w pewnych
sytuacjach dzieci, w odró¿nieniu od osób pe³noletnich, nie mog¹ podejmowaæ decyzji, które
wi¹¿¹ siê z ich stanem zdrowia i koniecznoœci¹ przeprowadzenia pewnych zabiegów leczniczych.
Poni¿ej znajdziecie krótkie wyjaœnienie, dlaczego tak siê dzieje.
Zgoda na interwencjê medyczn¹
Czêœci¹ naszej ludzkiej wolnoœci jest te¿ prawo podejmowania decyzji, kto, w jaki sposób
oraz czy w ogóle bêdzie nas leczyæ. W pewnym sensie wynika to z artyku³u 41 konstytucji, który
gwarantuje ka¿demu cz³owiekowi nietykalnoœæ osobist¹, a tak¿e z wielu innych przepisów.
Jednak najpe³niej zasada swobodnego decydowania o poddaniu siê przez pacjenta interwencji
medycznej zosta³a wyra¿ona w akcie prawnym ni¿szego rzêdu ni¿ konstytucja — w Ustawie
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 z póŸniejszymi
zmianami).
Jak wynika z artyku³u 32 Ustawy o zawodzie lekarza, przeprowadzenie badania lub udzielenie innych œwiadczeñ zdrowotnych jest mo¿liwe pod warunkiem uzyskania zgody pacjenta.
Lekarz musi pytaæ o zgodê zarówno wtedy, gdy chce nas os³uchaæ albo zmierzyæ nam puls, jak
i wówczas, gdy zamierza przeprowadziæ skomplikowan¹ operacjê. Jednak regu³a ta dotyczy osób
doros³ych. Natomiast dzieci nie mog¹ decydowaæ same o swoim zdrowiu — ich uprawnienia
s¹ przeniesione na rodziców lub innych opiekunów prawnych, którzy wyra¿aj¹ zgodê zamiast
dzieci. Jest to zrozumia³e ze wzglêdu na granicê wieku, poni¿ej której m³odym ludziom trudno
czasami zrozumieæ informacje na temat stanu zdrowia i koniecznoœci leczenia. Ograniczenie to
ma wiêc na celu ich dobro.
Zarazem trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e jeœli pacjent ukoñczy³ 16 lat, to oprócz zgody rodziców
na leczenie, wymagana jest tak¿e jego osobista zgoda. Je¿eli jej brak, to lekarz zamierzaj¹cy
dokonaæ zabiegów medycznych musi najpierw zwróciæ siê do s¹du.
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Zwykle zgoda na leczenie mo¿e byæ wyra¿ona w jakikolwiek sposób (np. poprzez kiwniêcie
g³ow¹ na pytanie zadane przez lekarza). Je¿eli jednak leczenie jest bardzo ryzykowne, lekarz
musi uzyskaæ zgodê pacjenta na piœmie.
Prawo do informacji i tajemnica lekarska
¯eby pacjent móg³ œwiadomie wyraziæ zgodê na leczenie, musi w ogóle wiedzieæ, co mu
dolega, jak lekarze oceniaj¹ szansê wyzdrowienia, jakie bêd¹ metody leczenia i jego nastêpstwa
oraz jakie ryzyko wi¹¿e siê z podjêciem okreœlonych dzia³añ. Polskie prawo wymaga od lekarzy
informowania pacjentów o stanie ich zdrowia. W przypadku dzieci lekarz ma obowi¹zek porozmawiaæ na temat diagnozy z rodzicami lub innymi opiekunami. Niektórzy lekarze w ogóle
ignoruj¹ w takich przypadkach pacjenta, porozumiewaj¹c siê wy³¹cznie z doros³ymi — jest to
jednak postêpowanie niew³aœciwe, gdy¿ przepisy ustawy o zawodzie lekarza zobowi¹zuj¹ do
respektowania prawa pacjentów do informacji nawet wtedy, gdy chory nie ukoñczy³ jeszcze 16
lat.
Oczywiœcie lekarze nie zawsze mog¹ i chc¹ powiedzieæ ca³¹ prawdê, zw³aszcza jeœli choroba
jest ciê¿ka. Prawo pozwala ograniczyæ zakres informacji o stanie zdrowia, je¿eli lekarz uzna, ¿e
dla pacjenta tak bêdzie lepiej. Je¿eli natomiast pacjent za¿yczy sobie, aby lekarz nie rozmawia³
z nim o stanie zdrowia — ten ostatni musi to uszanowaæ.
Bardzo wa¿ne jest nie tylko to, o czym lekarz mówi, ale równie¿ to, z kim rozmawia o zdrowiu
chorego. Nie ka¿dy ma prawo interesowaæ siê, na co chorujemy — przepisy wymagaj¹ bowiem
od lekarza przestrzegania tajemnicy zawodowej. O stanie zdrowia dziecka mog¹ dowiedzieæ
siê tylko rodzice lub opiekunowie, a ono samo — jeœli ukoñczy³o 16 lat. Inne osoby mog¹
dowiedzieæ siê z ust lekarza o tym, co dolega pacjentowi tylko wtedy, jeœli on sam siê na to
zgodzi.
Oczywiœcie absolutnie nie jest ograniczone prawo dziecka lub rodziców do poinformowania innych osób o stanie zdrowia. Niekiedy jest to konieczne — np. przed wyjazdem chorego
dziecka na obóz, kolonie lub wycieczkê szkoln¹ rodzice powinni szczerze powiedzieæ wychowawcom o dolegliwoœciach i mo¿liwych symptomach choroby. Umo¿liwi to w³aœciwe zareagowanie w razie wyst¹pienia groŸnych dla zdrowia i ¿ycia objawów. Gdyby to nast¹pi³o, wychowawca powinien niezw³ocznie skontaktowaæ siê z rodzicami. Wychowawca powinien uzyskaæ
zgodê rodziców na leczenie dziecka. To samo dotyczy zreszt¹ równie¿ innych form pomocy, np.
psychologicznej.
Prawo do poszanowania godnoœci
Przepisy prawne stanowi¹, i¿ pacjent ma prawo do poszanowania jego intymnoœci i godnoœci
w czasie leczenia.
Znaczy to, i¿ w zasadzie ¿adnym osobom trzecim nie wolno asystowaæ przy badaniu lekarskim lub operacji. Jest oczywiste, i¿ podczas ich przeprowadzania pacjent mo¿e czuæ siê
zawstydzony lub skrêpowany. Nieco inne regu³y dotycz¹ leczenia w szpitalach prowadzonych
przez wy¿sze szko³y medyczne — tutaj dopuszczalne jest, aby przy zabiegach obecni byli studenci, którzy w ten sposób ucz¹ siê zawodu.
Prawo do zapewnienia w³aœciwych warunków leczenia i przebywania w szpitalu
Aby wyzdrowieæ, musimy byæ otoczeni fachow¹ opiek¹ oraz wieloma specjalistycznymi
urz¹dzeniami. Zgodnie z przepisami prawnymi, przychodnie, szpitale i gabinety lekarskie musz¹
byæ odpowiednio wyposa¿one. Na lekarzy nak³ada siê obowi¹zek œcis³ego przestrzegania zaleceñ
dotycz¹cych miêdzy innymi higieny. A wszystko po to, abyœmy czuli siê bezpiecznie i mogli
szybko wróciæ do zdrowia.
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W szpitalach dzieciêcych oraz oddzia³ach szpitalnych, gdzie przebywaj¹ dzieci, dodatkowo
powinny znajdowaæ siê np. zabawki i ksi¹¿ki. Prawo wymaga równie¿ stosowania odpowiedniej
diety.
Je¿eli mali pacjenci przebywaj¹ w szpitalu przez d³u¿szy czas, konieczne jest zapewnienie im
mo¿liwoœci nauki. Przy szpitalach dzia³aj¹ szko³y, w których dzieci ucz¹ siê w czasie d³ugotrwa³ej
choroby. W miarê mo¿liwoœci zapewnia siê im tak¿e uczestnictwo w zajêciach, czytanie ksi¹¿ek
oraz inne rozrywki.
Prawo do kontaktu z rodzin¹
W Wielkiej Brytanii Krajowe Stowarzyszenie Na Rzecz Opieki Nad Dzieæmi w Szpitalu
opracowa³o Europejsk¹ Kartê Praw Dziecka w Szpitalu. Ustala ona standardy przyjête w 1988 r.
przez 13 pañstw.
W dokumencie tym zapisano m.in., ¿e dzieci przebywaj¹ce w szpitalu powinny mieæ prawo do
tego, aby przez ca³y czas przebywali z nimi rodzice lub stali opiekunowie, a tak¿e, ¿e wszystkim
rodzicom nale¿y stworzyæ mo¿liwoœæ pozostawania w szpitalu razem z dzieckiem, trzeba ich do tego
zachêcaæ i pomagaæ.
Zgodnie z polskim prawem, osoba przebywaj¹ca w szpitalu ma prawo do opieki bliskiej lub
innej wskazanej osoby. Oznacza to, ¿e rodzice nie tylko mog¹ przychodziæ do chorych dzieci
w odwiedziny, ale równie¿ mog¹ pozostawaæ z nimi przez d³u¿szy czas i opiekowaæ siê nimi.
Prawo to mo¿e byæ ograniczone jedynie ze wzglêdu na groŸbê epidemii (jeœli dziecko jest chore
na zaraŸliw¹ chorobê i dla dobra innych ludzi musi pozostawaæ w odosobnieniu) lub ze wzglêdu
na warunki przebywania w szpitalu innych chorych.
Opracowanie: Mateusz Pilich
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Anna Klimowicz

Temat:
Klient nasz pan — czyli o ochronie praw konsumenckich
Wstêp
Doœæ czêsto padamy ofiar¹ niesolidnych producentów lub te¿ nieuczciwych sprzedawców.
Wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw ze wzglêdu na nisk¹ cenê nabytych produktów.
Jednak¿e, jeœli cena towaru lub us³ugi jest wy¿sza (chocia¿ nie tylko wtedy), warto wiedzieæ, jak
post¹piæ, aby nie byæ stratnym.
Lekcja ma pomóc uczniom w zorientowaniu siê w przepisach s³u¿¹cych ochronie konsumenta. W obecnej sytuacji, gdy wzrasta konkurencja na wolnym rynku, klient czêsto nara¿ony
jest ze strony profesjonalistów, oferuj¹cych coraz bogatsz¹ gamê dóbr i us³ug, na potencjalne niebezpieczeñstwo poniesienia niepotrzebnych kosztów za wadliwie wykonany towar b¹dŸ us³ugê.
Z doœwiadczeñ uczniów na pewno wyniknie, ¿e albo oni sami, albo ktoœ z ich bliskich poniós³
straty finansowe zwi¹zane z nieznajomoœci¹ przepisów.

Cele:
nabycie wiedzy na temat podstawowych praw konsumenta
nabycie podstawowej wiedzy na temat warunków zawierania i wykonywania umów konsumenckich
nabycie wiedzy na temat tego, jakie organizacje stoj¹ na stra¿y praw konsumenckich
nabycie umiejêtnoœci z³o¿enia reklamacji towaru niepe³nowartoœciowego
nabycie umiejêtnoœci rozró¿nienia gwarancji od rêkojmi
kszta³towanie postawy konsumenta, który bêdzie dochodzi³ swoich praw
Metody
wspó³praca w grupie, dyskusja, praca z tekstem
Pojêcia kluczowe
prawa konsumenta, reklamacja, gwarancja, rêkojmia
Materia³y pomocnicze
nr 1 — Ochrona konsumenta na œwiecie
nr 2 — Ochrona praw konsumentów w Polsce
nr 3 — Sytuacje do rozwa¿enia
nr 4 — Rêkojmia, gwarancja, reklamacja, odpowiedzialnoœæ a produkt
nr 5 — Ankieta
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
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Adresat
uczniowie gimnazjum

Przebieg zajêæ:
1. Zapytaj uczniów, jak zmieniaj¹ siê potrzeby ludzi w miarê rozwoju cywilizacyjnego? Czy
jemy tylko po to, by zaspokoiæ g³ód? Czy ubieramy siê, aby chroniæ siê przed zimnem lub
deszczem? Poproœ, aby uczniowie wymienili dobra i us³ugi, z jakich korzysta wspó³czeœnie
cz³owiek w spo³eczeñstwie o rozwiniêtej gospodarce rynkowej.
Zadaj pytanie uczniom, czy wiedz¹, jak nazywa siê w dokumentach prawnych u¿ytkownika
ró¿nych dóbr i us³ug, nabywaj¹cego towary lub us³ugi w celach osobistych?
Zapytaj uczniów, czy im lub ich bliskim zdarzy³o siê kupiæ jakiœ bubel, czyli coœ, z czego nie
byli zadowoleni, bo nie nadawa³o siê do u¿ytku b¹dŸ bardzo szybko siê popsu³o. Co wówczas
zrobili? Czy klient musi godziæ siê z tym, ¿e za swoje pieni¹dze zamiast pe³nowartoœciowego
towaru dostaje rzecz nadaj¹c¹ siê tylko do wyrzucenia?
Powiedz, ¿e od 1989 roku mamy w Polsce wolny rynek, tymczasem nadal wielu producentów
i sprzedawców stara siê przerzucaæ odpowiedzialnoœæ za wadliwe towary i us³ugi na konsumentów. Dlatego w³aœnie trzeba mieæ œwiadomoœæ swoich praw i wiedzieæ, kiedy i jak siê
domagaæ ich respektowania oraz do kogo zwróciæ siê o pomoc w trudnych sytuacjach.
2. Teraz podziel uczniów na dwie grupy i poproœ, aby jedna grupa przeczyta³a materia³ pomocniczy nr 1, a druga materia³ pomocniczy nr 2. Poproœ, aby kilku uczniów z pierwszej grupy
przedstawi³o sytuacjê, dotycz¹c¹ ochrony praw konsumenta na œwiecie i omówi³o prawa
przys³uguj¹ce konsumentom w krajach nale¿¹cych do UE. Nastêpnie niech uczniowie z drugiej grupy przedstawi¹ sytuacjê, w jakiej znajduj¹ siê konsumenci w naszym kraju; powinni
zwróciæ szczególn¹ uwagê na instytucje, do których mo¿na siê udaæ po pomoc, gdy zostan¹
naruszone nasze prawa konsumenckie.
Sprowokuj uczniów do krótkiej dyskusji na temat dostosowywania polskiego prawa do prawa
wspólnotowego i korzyœci, jakie niesie ten proces.
3. Poproœ uczniów, by opowiedzieli, jakie oni mieli b¹dŸ maj¹ problemy jako konsumenci. Czy
wiedz¹, na co maj¹ uwa¿aæ, gdy kupuj¹ towar lub p³ac¹ za wykonanie us³ugi? Co sprawia im
najwiêksz¹ trudnoœæ?
Czy orientuj¹ siê, kiedy mo¿na zwróciæ siê z reklamacj¹? Poproœ uczniów, aby spróbowali
odpowiedzieæ na pytania z materia³u pomocniczego nr 3. Wspólnie przeanalizujcie odpowiedzi.
4. Powiedz, ¿e teraz zajmiemy siê sytuacjami, w których zakupiony przez nas towar lub us³uga
ma usterki, czyli jest nienale¿ytej jakoœci i podlega przepisom Kodeksu cywilnego dotycz¹cym gwarancji i rêkojmi. Warto bowiem znaæ odpowiedŸ na pytanie, czy w sytuacji, gdy
towar b¹dŸ us³uga budzi ich zastrze¿enia, maj¹ dochodziæ swoich praw w ramach gwarancji
czy wybraæ rêkojmiê. Co bêdzie dla nich bardziej korzystne?
5. Podziel uczniów na dwa zespo³y — jeden z nich zajmie siê przepisami dotycz¹cymi gwarancji,
drugi zasadami obowi¹zuj¹cymi w rêkojmi. Rozdaj materia³ pomocniczy nr 4. Zadaniem
ka¿dego zespo³u bêdzie przygotowanie w punktach rad, które stworz¹ KATALOG PRAW
KONSUMENTA. Poproœ, aby przedstawiciele zespo³ów odczytali wyniki wspólnej pracy.
Powieœcie katalogi na szkolnym korytarzu lub zamieœcie je w szkolnej gazecie.
6. Zachêæ uczniów, aby przeprowadzili ze swoimi rodzicami ankietê (materia³ pomocniczy nr
5), której wyniki dadz¹ obraz znajomoœci praw konsumenta w lokalnej spo³ecznoœci.
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Zaproponuj dodatkowe gratyfikacje (np. w postaci plusów) za zdobycie adresów lokalnych
instytucji ochrony praw konsumenta.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Ochrona konsumenta na œwiecie
W krajach rozwiniêtych ochronê praw konsumenta wymusza przede wszystkim konkurencja:
nieuczciwoœæ jest „karana” utrat¹ klientów. Jednak „niewidzialna rêka rynku” nie za³atwi wszystkiego. Dlatego powsta³y tam silne i wp³ywowe organizacje konsumenckie. Pierwsz¹ z nich —
Ligê Konsumentów — za³o¿ono ju¿ w 1891 roku. Wymusi³a ona dogodne dla klientów godziny
otwarcia sklepów oraz kontrolowa³a panuj¹ce w nich warunki sanitarne. W 1902 roku Kongres
amerykañski przyj¹³ ustawê o czystoœci ¿ywnoœci i lekarstw. Od tego czasu ruch konsumencki
sta³ siê powa¿n¹ si³¹ spo³eczn¹.
Po raz pierwszy sformu³owano tzw. prawa konsumenta w projekcie ustawy o prawach konsumentów (Consumer Bill of Rights), przedstawionym w 1962 r. Kongresowi USA przez prezydenta Johna F. Kennedy’ego. S¹ to:
— prawo wyboru towarów i us³ug o odpowiadaj¹cej cenom jakoœci;
— prawo dostêpu do rzetelnej informacji o towarach;
— prawo do ochrony przed produktami i us³ugami niebezpiecznymi dla zdrowia i ¿ycia;
— prawo do zaspokajania podstawowych potrzeb konsumenckich;
— prawo do wyra¿ania opinii o polityce konsumenckiej pañstwa oraz dzia³aniach producentów
i handlowców;
— prawo do pozytywnego za³atwiania uzasadnionych reklamacji;
— prawo do edukacji konsumenckiej;
— prawo do uwzglêdnienia interesów konsumentów w polityce rz¹dowej.
W 1975 r. Europejska Wspólnota Wêgla i Stali przyjê³a katalog praw konsumenta. Zawiera on
nastêpuj¹ce prawa:
Prawo do bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
Postuluje ono, aby na rynku znajdowa³y siê wy³¹cznie produkty i us³ugi nie zagra¿aj¹ce
zdrowiu i ¿yciu konsumentów. To oznacza okreœlenie wymogów bezpieczeñstwa i w³aœciwe
informowanie konsumentów o mo¿liwym ryzyku, wynikaj¹cym z u¿ytkowania produktów i korzystania z us³ug, a tak¿e ochronê konsumentów przed wypadkami.
Prawo do ochrony interesów ekonomicznych
Ma zapewniæ ochronê konsumentów przed nadu¿ywaniem silniejszej pozycji przez producenta, poœrednika, sprzedawcê, us³ugodawcê. Do tego s³u¿y miêdzy innymi zakaz stosowania
czynów nieuczciwej konkurencji w reklamie, marketingu, a tak¿e narzucanie niekorzystnych
warunków umów. Chodzi tu równie¿ o poprawê jakoœci towarów i us³ug — z jednoczesnym
uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska.
Prawo do informacji i edukacji konsumenckiej
Konsument musi mieæ realn¹ mo¿liwoœæ dokonywania œwiadomego wyboru na rynku. S³u¿y
temu rzetelna informacja o cechach i cenach oferowanych towarów, o efektywnych metodach
ich u¿ytkowania. Konsument musi znaæ swoje prawa i obowi¹zki, a w szczególnoœci procedury
dochodzenia swoich praw.
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Prawo dostêpu do efektywnego systemu dochodzenia roszczeñ
W przypadku reklamacji konsumentowi powinna byæ udzielana pomoc fachowa. Zw³aszcza
wtedy, jeœli spór wkracza na drogê rozjemstwa lub s¹dow¹. Droga ta powinna byæ dla konsumenta
³atwa, dostêpna i szybka.
Prawo do reprezentacji
Konsumenci maj¹ prawo do reprezentowania swojego stanowiska we wszystkich sprawach
konsumenckich szeroko rozumianych, tzn. dotycz¹cych indywidualnych i zbiorowych interesów spo³ecznoœci konsumenckich. Dokonuj¹ tego najczêœciej poprzez dobrowolne zrzeszenia
konsumenckie.
Rozwój instytucji, których zadaniem jest ochrona praw konsumenta, datuje siê od czasu,
kiedy prawa te skodyfikowano. Przedtem tylko ró¿ne zrzeszenia konsumenckie g³osi³y potrzebê ochrony prawa konsumenta, po roku 1975 zaœ wszystkie wysoko rozwiniête gospodarczo
pañstwa œwiata zaczê³y wyra¿aæ zainteresowanie t¹ problematyk¹. Zaczê³y powstawaæ wyspecjalizowane organy pañstwowe i samorz¹dowe, których g³ównym zadaniem jest wspieranie polityki
prokonsumenckiej w ca³ym spo³eczeñstwie.
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem dla rozwoju ochrony praw konsumentów sta³y siê jednomyœlnie przyjête „Wytyczne Zgromadzenia Ogólnego ONZ w prawie ochrony konsumentów”
z 1985 r.
Od 1983 roku w dniu 15 marca obchodzony jest Œwiatowy Dzieñ Praw Konsumenta. W warunkach gospodarki rynkowej prawa konsumenta nabieraj¹ coraz wiêkszego znaczenia. W szczególnoœci wa¿na jest ochrona przed agresywnym dzia³aniem przedsiêbiorcy, który jako profesjonalista zna ró¿ne techniki sprzeda¿y i wie, jak skutecznie wp³yn¹æ na psychikê kupuj¹cego, aby
sprzedaæ mu towar b¹dŸ us³ugê.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

Ochrona praw konsumentów w Polsce
Nasz kraj ma powa¿ne opóŸnienia w kwestii ochrony praw konsumenta. Tak jak w innych
krajach socjalistycznych, polityka ochrony konsumenta w Polsce mia³a w³aœciwie charakter „fasadowy” (w porównaniu z pañstwami zachodnimi) i zanim zacz¹³ funkcjonowaæ wolny rynek
trudno by³o mówiæ o ochronie konsumentów. Dla pañstwowych producentów i sprzedawców
klient by³ ma³o wa¿ny, a towar ze sklepowych pó³ek znika³ bez wzglêdu na to, czy by³ dobrej,
czy fatalnej jakoœci.
W 1981 roku, kiedy wiele produktów sprzedawano na kartki, powsta³a Federacja Konsumentów — pierwsza tego typu organizacja w krajach socjalistycznych. Organizacja ta mo¿e dzia³aæ
w warunkach „normalnej ekonomii” dopiero od 1990 roku. ¯ywio³owo rozwijaj¹cy siê kapitalizm, ale i rosn¹ca œwiadomoœæ uprawnieñ konsumentów sprawiaj¹, ¿e liczba porad prawnych
udzielanych przez cz³onków federacji stale roœnie.
W latach osiemdziesi¹tych XX w. pojawi³y siê tak¿e w Polsce nieliczne akty prawne, chroni¹ce
konsumentów. Jednym z nich by³a uchwa³a nr 71 Rady Ministrów z czerwca 1983 r. w sprawie
jednolitych warunków umowy sprzeda¿y detalicznej oraz warunków gwarancyjnych. Uchwa³a
ta wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 1984 r. i obowi¹zywa³a przesz³o 10 lat, chocia¿ na skutek przemian
ustrojowych zakres jej stosowania znacznie siê ograniczy³. Dopiero w 1990 r. w kodeksie cywilnym pojawi³o siê pojêcie konsumenta. Nowelizacja tego kodeksu, uchwalona w sierpniu 1996 r.,
a wchodz¹ca w ¿ycie z dniem 28 grudnia 1996 r., da³a klientom prawo wyboru: czy skorzystaæ
z rêkojmi, czy z gwarancji. Do tej pory pechowy nabywca wadliwego towaru móg³ skorzystaæ
tylko z gwarancji producenta, a dopiero po up³ywie terminu gwarancji — z rêkojmi wystawianej
przez sprzedawcê.
A tymczasem Polska jest cz³onkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i powinna honorowaæ „Wytyczne Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie ochrony konsumentów” z 1985 r.
Wytyczne ONZ nie stanowi¹ norm prawa miêdzynarodowego (nie s¹ umow¹ ani traktatem
miêdzynarodowym) i nie nak³adaj¹ na pañstwo ¿adnych obowi¹zków w sferze miêdzynarodowo-prawnej. Ich wdra¿anie w g³ównej mierze jest obowi¹zkiem o charakterze politycznym
i moralnym.
Celem strategicznym Polski jest cz³onkostwo w Unii Europejskiej. Status pañstwa stowarzyszonego z Uni¹ Europejsk¹ nak³ada na ni¹ koniecznoœæ spe³nienia okreœlonych kryteriów
politycznych i gospodarczych. Wypracowane zosta³y podstawy prawne ochrony konsumentów,
zbli¿aj¹ce polskie prawo konsumenckie do prawa wspólnotowego i trwaj¹ prace legislacyjne nad
pe³n¹ harmonizacj¹ przepisów z regulacjami Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 1999 r. stworzono instytucjê powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, reprezentuj¹cego interesy konsumenta na szczeblu samorz¹dowym. Rzecznika powo³uj¹
rady miejskie i powiatowe. Do zadañ rzeczników nale¿¹ m.in. zapewnianie poradnictwa konsumenckiego, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów, sk³adanie wniosków w sprawie
zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów.
W roku 2000 dokonano reformy prawa cywilnego i dziêki niej znowelizowano równie¿
przepisy dotycz¹ce praw konsumenckich.
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INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA CHRONI¥CE INTERESY KONSUMENTÓW
W POLSCE
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Inspekcja Handlowa
Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Weterynaryjna
Inspekcja Ochrony Œrodowiska
Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych
Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów
Rzecznik Ubezpieczonych
Organizacje Konsumenckie, czyli:
Federacja Konsumentów
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Bezpieczeñstwa Konsumentów
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego
Konsumencki Instytut Jakoœci
Wiele informacji dotycz¹cych praw konsumenckich mo¿na znaleŸæ w internecie po wpisaniu
do wyszukiwarki has³a „konsument”.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

Sytuacje do rozwa¿enia
Rozwa¿cie, czy w nastêpuj¹cych sytuacjach uzasadnione jest ¿¹danie zwrotu pieniêdzy
lub wymiany zakupionego towaru. W przypadku niejasnoœci warto zasiêgn¹æ fachowej porady
u rzecznika konsumentów (powiatowego lub miejskiego), który jest zobowi¹zany do udzielenia
jej bezp³atnie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bielizna, której nie mogliœmy przymierzyæ w sklepie, okaza³a siê za ma³a.
Torba ze skóry po przyniesieniu do domu wydziela okropny zapach.
Supermodny sweter, który kupiliœmy po okazyjnej cenie, nosi pó³ szko³y i ju¿ nam siê nie
podoba.
W kupionych butach po tygodniu pêk³a podeszwa.
W drogim czasopiœmie, do zakupu którego skusi³a nas atrakcyjna ok³adka, nie ma nic wartoœciowego do czytania.
Meble przywiezione do domu w paczkach okaza³y siê niemo¿liwe do z³o¿enia.
Nie zu¿yliœmy dodatkowego opakowania leku, który wykupiliœmy na receptê.
Jogurty, które kupiliœmy po zwyk³ej cenie w sklepie samoobs³ugowym, s¹ przeterminowane.
Koszula ju¿ po pierwszym za³o¿eniu „pêka w szwach”.
Bu³ki w foliowym opakowaniu, z trzydniowym terminem wa¿noœci do spo¿ycia s¹ spleœnia³e
od spodu.
Okaza³o siê, ¿e dziadek posiada ju¿ w swoich zbiorach filatelistycznych seriê znaczków, któr¹
kupiliœmy mu w prezencie.
Chleb, zapakowany w foliê, po otwarciu opakowania okaza³ siê nie do spo¿ycia.
W plecaku, który mia³ s³u¿yæ nam do noszenia szkolnych podrêczników, po dwóch tygodniach urwa³a siê szelka.
Gdy ekipa dostawcza przywioz³a do domu zamówiony telewizor w kolorze szarym, okaza³o
siê, ¿e jest on koloru czarnego.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 4

Rêkojmia, gwarancja, reklamacja, odpowiedzialnoœæ a produkt
Czy handlowcy znaj¹ prawa konsumenta?
„Po odejœciu od kasy reklamacji nie uwzglêdnia siê!” — takie wywieszki widzimy bardzo czêsto w sklepach. Czy maj¹ one znaczenie prawne? OdpowiedŸ jest krótka: nie. Ka¿dy sprzedawca
odpowiada za wady fizyczne (uszkodzenia rzeczy, ograniczona u¿ytecznoœæ, niebezpieczne w³aœciwoœci itp.) oraz prawne (rzecz nie jest w³asnoœci¹ tego, kto j¹ sprzedaje). Towar niepe³nowartoœciowy mo¿e byæ sprzedawany, jednak powinien byæ odpowiednio oznaczony i przeceniony.
Ujawniaj¹c wady rzeczy sprzedawanej, w³aœciciel sklepu przerzuca w pewnym sensie ryzyko na
kupuj¹cego. Je¿eli jednak nie ujawnia wady albo wrêcz stara siê j¹ celowo ukryæ, ponosi przed
konsumentem odpowiedzialnoœæ prawn¹.
Rêkojmia za wady
Prawo konsumenta do uzyskania œwiadczenia odpowiedniej jakoœci w ramach umowy sprzeda¿y reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Jedn¹ z mo¿liwoœci jego dochodzenia jest
skorzystanie z uprawnieñ z tytu³u rêkojmi za wady rzeczy sprzedawanej.
Rêkojmiê mo¿na zdefiniowaæ jako dorozumiane (to znaczy niewymagaj¹ce ¿adnego wyraŸnego oœwiadczenia) zapewnienie przez sprzedaj¹cego, ¿e towar jest wolny od wad i przydatny
do celu, do jakiego w normalnych okolicznoœciach mo¿na go wykorzystaæ. Tak wiêc np. sprzedaj¹c elektryczn¹ maszynkê do golenia, w³aœciciel sklepu z artyku³ami gospodarstwa domowego
zapewnia, ¿e bêdziemy siê mogli ni¹ komfortowo codziennie ogoliæ; je¿eli jednak kaleczy ona
skórê albo przestaje dzia³aæ po dwukrotnym u¿yciu, to znaczy, ¿e jest fizycznie wadliwa. Dobrym przyk³adem rêkojmi za wady prawne jest sprzeda¿ samochodów w komisie — w³aœciciel
komisu odpowiada wobec kupuj¹cych za to, ¿e wstawione do sprzeda¿y u¿ywane samochody nie
zosta³y nikomu skradzione i ¿e nikt ich nie poszukuje. Oczywiœcie wszelka odpowiedzialnoœæ za
wady jest ograniczona tylko do przypadków, gdy kupuj¹cy nie wiedzia³ o nich w chwili zakupu.
W razie wyst¹pienia wad rzeczy objêtych odpowiedzialnoœci¹ sprzedaj¹cego z tytu³u rêkojmi,
kupuj¹cy mo¿e w szczególnoœci:
— odst¹piæ od umowy, czyli oœwiadczyæ, ¿e nie chce byæ zwi¹zany umow¹, zwróciæ zakupiony
towar i ¿¹daæ zwrotu pieniêdzy,
— ¿¹daæ obni¿enia ceny,
— domagaæ siê usuniêcia wad,
— ¿¹daæ wymiany na inny, niewadliwy egzemplarz towaru.
Zasadniczo skorzystanie z ka¿dego z tych uprawnieñ nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych dodatkowych kosztów. Zazwyczaj ¿¹danie przez sprzedawcê „dop³aty” bêdzie wiêc prób¹ oszukania
klienta. Co wiêcej, prawo do odst¹pienia od umowy ostatecznie wcale nie jest wykluczone, nawet jeœli kupuj¹cy skorzysta pocz¹tkowo z innego rozwi¹zania (np. zdecyduje siê na wymianê
towaru). Je¿eli bowiem, mimo wymiany lub naprawy, zakupiona rzecz jest w dalszym ci¹gu
niezdatna do u¿ytku, kupuj¹cy bêdzie móg³ od umowy odst¹piæ. Zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e
rêkojmia daje znacznie szerszy zakres uprawnieñ ni¿ gwarancja (o której mowa jest ni¿ej).
Jednak ¿adne uprawnienie nie jest nieograniczone. W przypadku rêkojmi istniej¹ przede
wszystkim ograniczenia czasowe: mo¿na jej dochodziæ tylko przez rok od daty zakupu rzeczy
ruchomej, a przez trzy lata — w razie zakupu budynku; w dodatku powiadomienie sprzedawcy
o wadzie powinno nast¹piæ w ci¹gu miesi¹ca od chwili, gdy kupuj¹cy siê o niej dowiedzia³.
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Pewne ograniczenie dotyczy tak¿e tzw. wad ukrytych — czyli absolutnie niemo¿liwych
do wykrycia w chwili zakupu. Kodeks cywilny stanowi, i¿ odpowiedzialnoœæ sprzedaj¹cego
dotyczy tylko takich wad, które wynik³y z przyczyny tkwi¹cej ju¿ poprzednio (czyli przed
zakupem) w rzeczy sprzedanej. Nale¿y przez to rozumieæ zw³aszcza nieprawid³owe parametry
techniczne materia³ów, z których towar zosta³ wykonany (np. podeszwy butów sportowych
zosta³y wykonane z tworzywa, które zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej nie nadaje
siê w ogóle do produkcji obuwia). Z regu³y takie wady najtrudniej udowodniæ. Doœwiadczenie
uczy, i¿ w³aœnie w sferze odpowiedzialnoœci za wady ukryte dochodzi w Polsce do najczêstszych
i najpowa¿niejszych naruszeñ praw konsumentów.
Gwarancja jakoœci
Rêkojmia nie jest jedynym œrodkiem ochrony praw konsumenta. Trzeba pamiêtaæ, i¿ jest to
uprawnienie przys³uguj¹ce wobec sprzedawcy towaru — ten zaœ nie zawsze istotnie mo¿e byæ
obarczony odpowiedzialnoœci¹ za wady towaru, które nie wynikaj¹ z jego winy.
W celu lepszego zabezpieczenia interesów nabywców towarów wprowadzono (sk¹din¹d nie
tylko w prawie polskim) gwarancjê jakoœci. W odró¿nieniu od rêkojmi jest ona zawsze œciœle
zwi¹zana z otrzymanym przy zakupie dokumentem, zwanym powszechnie „kart¹ gwarancyjn¹”,
w którym zawarte jest zobowi¹zanie wystawcy (nazywanego „gwarantem”) do dokonywania
napraw towaru lub jego wymiany na niewadliwy przez okreœlony czas od chwili zakupu. Trzeba
pamiêtaæ, i¿ sprzedawca, mimo ¿e stempluje, podpisuje i wrêcza nam kartê gwarancyjn¹, raczej
rzadko sam jest gwarantem. Gwarancji najczêœciej udziela producent.
Termin gwarancji wynosi standardowo jeden rok; jednak bardzo czêsto jest on przed³u¿any (np. na samochody udziela siê coraz d³u¿szych, nawet trzy- lub czteroletnich gwarancji).
Chc¹c siê upewniæ, ile czasu mamy na wykrycie i usuniêcie na koszt producenta wad towaru,
powinniœmy uwa¿nie przejrzeæ kartê.
Poniewa¿ gwarancja jest zwi¹zana z kart¹ gwarancyjn¹, ta ostatnia powinna zawieraæ nie tylko
poœwiadczenie przez sprzedawcê faktu zakupu, ale równie¿ adnotacje o dokonanych naprawach
lub wymianie towaru w ramach gwarancji. Nale¿y tego pilnowaæ, gdy¿ brak jednego podpisu lub
stempla mo¿e dla nas oznaczaæ utratê uprawnieñ.
Zwykle naprawy s¹ dokonywane we wskazanych przez gwaranta punktach serwisowych.
Je¿eli z warunków gwarancji lub okolicznoœci wynika, ¿e kupion¹ rzecz musimy dostarczyæ do
zak³adu, gdzie zostanie ona naprawiona, to koszty transportu obci¹¿aj¹ gwaranta.
Wykonywanie uprawnieñ z gwarancji jest niezale¿ne od rêkojmi. Z obu œrodków ochrony
kupuj¹cy mo¿e korzystaæ jednoczeœnie, przys³uguje mu bowiem pe³ne prawo wyboru, który
z nich lepiej odpowiada jego interesom.
Reklamacja
Chc¹c wykonaæ uprawnienia zastrze¿one na wypadek zakupu wadliwego towaru, konsument powinien dokonaæ reklamacji. Jest to czynnoœæ zmierzaj¹ca do wykonania zw³aszcza praw
z rêkojmi. Polega ona na poinformowaniu sprzedawcy w okreœlonym terminie o wystêpuj¹cych
wadach.
Na zg³oszenie siê do sprzedawcy konsument ma miesi¹c od wykrycia wady lub od chwili,
kiedy wykrycie by³o mo¿liwe (taki termin wynika z uprawnieñ z tytu³u rêkojmi, okreœlonych
w kodeksie cywilnym). Jednoczeœnie z reklamacj¹ towar reklamowany nale¿y dostarczyæ sprzedawcy, chyba ¿e chodzi o du¿e lub ciê¿kie przedmioty (przepisy wymieniaj¹ np. dywan o powierzchni powy¿ej 3 m2 lub meble). W tym ostatnim przypadku sprzedawca powinien siê pojawiæ
w mieszkaniu konsumenta i obejrzeæ towar nie póŸniej ni¿ 7 dni po zg³oszeniu.
Je¿eli reklamacja nie jest za³atwiana natychmiast, sprzedawca powinien zarówno potwierdziæ przyjêcie reklamacji, jak i poinformowaæ konsumenta, w jaki sposób zamierza j¹ za³atwiæ.
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Zgodnie z prawem rozstrzygniêcie reklamacji (czyli jej uznanie albo odrzucenie) powinno nast¹piæ w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia. Niezw³ocznie nale¿y za³atwiaæ reklamacje dotycz¹ce
artyku³ów ¿ywnoœciowych.
Odpowiedzialnoœæ za produkt
Wspó³czesne prawo w coraz szerszym zakresie stara siê chroniæ konsumentów. Jest to naturalny proces w gospodarce, w której produkuje siê coraz wiêcej i na coraz szersz¹ skalê.
Normy jakoœciowe s¹ coraz surowsze i coraz bardziej wyœrubowane. Niestety, bardzo czêsto s¹
tak¿e naruszane przez producentów. Wobec rozwoju produktów technicznie skomplikowanych
(samochodów, urz¹dzeñ elektrotechnicznych, elektroniki) konieczna staje siê tak¿e ochrona
konsumenta przed szkodliwymi w³aœciwoœciami tego, co znajduje siê na rynku.
Rozwi¹zania przyjête w prawie Unii Europejskiej, a ostatnio tak¿e w naszym kraju, narzucaj¹
wszystkim producentom i importerom towarów koniecznoœæ przestrzegania norm bezpieczeñstwa poprzez okreœlenie zasad tzw. odpowiedzialnoœci za produkt. Oznacza to, ¿e bez wzglêdu
na uprawnienia z tytu³u gwarancji ka¿dy, kto wprowadza na rynek towar maj¹cy w³aœciwoœci
szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody
wyrz¹dzone wskutek ich u¿ytkowania. W ten sposób np. firma, która sprowadzi³a do Polski
metalowe samochodziki, które kalecz¹ dzieciom palce, jest obowi¹zana pokryæ koszty leczenia
poszkodowanych. Bêdzie tak¿e zobowi¹zana do wycofania na w³asny koszt wadliwych zabawek
ze sprzeda¿y.
Opracowanie: Mateusz Pilich
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 5

Ankieta
PrzeprowadŸcie wœród swoich rodziców, doros³ych s¹siadów i znajomych poni¿sz¹ ankietê.
Jeœli ankieta wyka¿e, ¿e nie znaj¹ oni swoich praw jako konsumenci, mo¿ecie wyst¹piæ w roli
eksperta i wszystko im wyjaœniæ.
ANKIETA „CZY ZNASZ SWOJE KONSUMENCKIE PRAWA?”
Szanowni Pañstwo,
Ta anonimowa ankieta ma na celu zbadanie, jak przedstawia siê w naszym spo³eczeñstwie
znajomoœæ podstawowych praw konsumenta (którym jest ka¿dy z nas). Bardzo prosimy o podkreœlenie wybranej odpowiedzi.
Jeœli zauwa¿am w domu, ¿e kupiony przeze mnie towar jest z³ej jakoœci:
— wyrzucam go do œmieci
— sk³adam reklamacjê
— robiê awanturê w sklepie
W ramach gwarancji klient mo¿e:
— ¿¹daæ naprawy
— ¿¹daæ obni¿enia ceny
— ¿¹daæ wymiany towaru na nowy
— nie wiem
Rêkojmia upowa¿nia do:
— ¿¹dania obni¿enia ceny
— odst¹pienia od umowy
— ¿¹dania wymiany wadliwego towaru na nowy bez wad
— ¿¹dania naprawy wadliwego towaru lub poprawienia us³ugi
— nie wiem
Sprzedawca na rozpoznanie reklamacji ma:
— 1 miesi¹c
— 2 tygodnie
— pó³ roku
— nie wiem
Napis w sklepie „Po odejœciu od kasy reklamacji nie uwzglêdnia siê” oznacza, ¿e:
— trzeba uwa¿nie dokonywaæ zakupów
— jeœli kupimy towar z usterk¹, bêdzie to wynikiem naszego niedopatrzenia
— pracownicy tego sklepu nie znaj¹ przepisów
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S

ZKO£A PONADGIMNAZJALNA

Beata Jancarz

Temat:
Granice naszych praw i wolnoœci
Wstêp
Prawa i wolnoœci cz³owieka to szczególne prawa ka¿dego z nas, wywodz¹ce siê z godnoœci
jednostki ludzkiej i chroni¹ce j¹ w relacjach z w³adz¹. Nie nale¿y raczej rozszerzaæ ich rozumienia na relacje miêdzyludzkie (miêdzy krewnymi, czy s¹siadami). Regulacja tych zale¿noœci le¿y
w sferze prawa cywilnego, rodzinnego czy karnego. Prawa cz³owieka (takie jak np. prawo do
nauki, prawa wyborcze) nak³adaj¹ na pañstwo (w³adzê) obowi¹zek umo¿liwienia jednostce ich
realizacji. Wolnoœci natomiast (np. wolnoœæ s³owa, wolnoœæ sumienia i wyznania) zabraniaj¹ pañstwu ingerencjê w sferê prywatn¹ jednostki. Gwarancj¹ realizacji praw i wolnoœci jest istnienie
praw proceduralnych, umo¿liwiaj¹cych ka¿demu z nas ich dochodzenie (w s¹dach powszechnych, przed trybuna³ami). Czy to znaczy, ¿e skoro mamy wolnoœæ s³owa, to mo¿emy wszystko
i wszêdzie powiedzieæ? Nie. Prawa i wolnoœci podlegaj¹ ograniczeniom (z wyj¹tkiem wolnoœci
od tortur oraz poni¿aj¹cego i nieludzkiego traktowania oraz zakazu niewolnictwa). Jednym ze
Ÿróde³ ograniczeñ s¹ prawa i wolnoœci drugiego cz³owieka; uœwiadomienie tego faktu wp³ywa na
poprawê relacji w grupie oraz kszta³tuje kulturê ¿ycia publicznego. Na lekcji tej poznamy nasze
prawa i wolnoœci oraz granice, jakim podlegaj¹.

Cele:
nabycie podstawowej wiedzy zwi¹zanej z pojêciami: wolnoœæ, prawo oraz z ograniczeniami,
jakim podlegaj¹ prawa i wolnoœci
kszta³towanie umiejêtnoœci dostrzegania przez uczniów ró¿nic miêdzy prawami a wolnoœciami cz³owieka
uœwiadomienie uczniom istnienia granic w korzystaniu z przys³uguj¹cych nam praw i wolnoœci
Metody
mapa pojêciowa, wyk³ad
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Pojêcia kluczowe
prawa, wolnoœci, prawa materialne, prawa proceduralne, granice praw
Materia³y pomocnicze
nr 1 — wzór mapy pojêciowej
Czas trwania
1 godzina lekcyjna
Adresat
uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej

Przebieg zajêæ:
1. Podziel uczniów na 2 grupy. Ka¿demu z nich daj trzy puste karteczki. Cz³onkowie jednej
grupy bêd¹ wypisywaæ na nich skojarzenia (mog¹ to byæ równie¿ formy graficzne) dotycz¹ce pojêcia „prawa cz³owieka”, cz³onkowie drugiej grupy skojarzenia zwi¹zane z pojêciem
„wolnoœci”. Ka¿dej grupie wrêcz równie¿ du¿y arkusz papieru oraz flamastry. Po wypisaniu skojarzeñ grupy zbieraj¹ na œrodku arkusza wszystkie karteczki i uk³adaj¹ tzw. mapê
pojêciow¹, szukaj¹c powi¹zañ miêdzy skojarzeniami i uk³adaj¹c je od najbli¿szych do najdalszych (wzór mapy pojêciowej w materiale pomocniczym nr 1). Poleæ wywieszenie plakatów
i odczytanie ich przez liderów grup.
W czasie omawiania map zwracaj uwagê na wy³aniaj¹ce siê ró¿nice miêdzy prawami
a wolnoœciami. Koryguj równie¿ wypowiedzi uczniów, aby koncentrowa³y siê tylko na
tych zagadnieniach, które dotycz¹ praw i wolnoœci cz³owieka.
2. Podaj cele lekcji i przeprowadŸ krótki wyk³ad wprowadzaj¹cy do tematu: prawa i wolnoœci
cz³owieka. Zwróæ uwagê, ¿e prawa cz³owieka dotycz¹ tylko relacji jednostka — w³adza, st¹d
mówimy o „wertykalnym” dzia³aniu praw cz³owieka.

Prawa cz³owieka mo¿emy podzieliæ na prawa materialne i proceduralne. Podkreœl, ¿e bez
istnienia tych drugich prawa materialne staj¹ siê tylko martwym zapisem, nie ma bowiem
mo¿liwoœci ich dochodzenia.
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Zaprezentuj podzia³ praw materialnych i zwróæ uwagê, ¿e w jêzyku polskim istniej¹ dwa ich
okreœlenia, mianowicie „prawa i wolnoœci”. Przedstaw ró¿nice miêdzy prawami i wolnoœciami.

3. Poproœ, aby uczniowie usiedli w krêgu. Rozdaj im po jednym doœæ du¿ym arkuszu papieru
(np. wykorzystaj nieaktualne gazety). Poproœ, aby ka¿dy indywidualnie flamastrem wypisa³
na arkuszu najwa¿niejsze dla niego prawa i wolnoœci. Nastêpnie zaproœ na œrodek jednego
z uczniów i poleæ, aby roz³o¿y³ arkusz na pod³odze i stan¹³ na nim; teraz poproœ kolejnego
ucznia o wykonanie tych samych czynnoœci. W ten sposób po kolei do³¹czaæ bêd¹ inni
uczestnicy. W pewnym momencie uczniowie zauwa¿¹, ¿e ich arkusze nie mieszcz¹ siê i musz¹
zachodziæ na siebie. I to w³aœnie stanie siê podstaw¹ do wniosków o ograniczeniu naszych
praw. Zapytaj uczniów, co czuli, gdy musieli po³o¿yæ swój arkusz na innym, i z kolei — co
czuli, gdy inni zajmowali ich „terytorium”.
4. Zwróæ uwagê na to, ¿e prawa i wolnoœci s¹ ograniczone (z wyj¹tkiem wolnoœci od tortur
i niewolnictwa). Podkreœl, ¿e jednym z ograniczeñ naszych praw i wolnoœci s¹ prawa
i wolnoœci innego cz³owieka. Przygotuj na arkuszu wypisane ograniczenia ze wzglêdu na:
— ochronê praw innych osób,
— bezpieczeñstwo pañstwowe,
— dobrobyt gospodarczy kraju,
— ochronê porz¹dku publicznego,
— zapobieganie przestêpstwom,
— ochronê zdrowia i moralnoœci.
Na zakoñczenie zaznacz, ¿e wszystkie ograniczenia praw musz¹ byæ zawsze zapisane w prawie, minimalne i konieczne w demokratycznym spo³eczeñstwie.
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Beata Jancarz

Temat:
Stereotypy, uprzedzenia i brak tolerancji
Wstêp
Nie zdajemy sobie czasami sprawy, jak czêsto kierujemy siê stereotypami utrwalonymi przez
tradycjê, choæ zapewne nie jesteœmy sk³onni uznawaæ siê za „nietolerancyjnych”. Uprzedzenia rodz¹ce siê ze stereotypów wiod¹ do naruszania godnoœci ludzi. Cz³owiek tolerancyjny
to cz³owiek pozbawiony uprzedzeñ i œwiadomy wp³ywu stereotypów na ludzkie zachowania.
Kszta³towanie postaw tolerancji jest mo¿liwe tylko przez dyskusjê z „w³¹czeniem” sfery emocjonalnej. Wczuwanie siê w sytuacjê innego cz³owieka pozwala nam go zrozumieæ. Warto jednak
podkreœliæ, ¿e tolerancja ma równie¿ swoje granice. Wtedy, gdy naruszane s¹ prawa i wolnoœci
cz³owieka, godnoœæ nasza lub innych ludzi, mówmy zdecydowanie: „nie!”.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z pojêciami: godnoœæ, tolerancja, stereotyp, uprzedzenia
kszta³towanie umiejêtnoœci wyra¿ania w³asnych uczuæ
kszta³towanie postawy tolerancji wobec odmiennoœci
uœwiadomienie uczniom roli stereotypów, którym podlegaj¹
Metody
dyskusja, burza mózgów, wspó³praca w grupie
Pojêcia kluczowe
godnoœæ, stereotyp, uprzedzenia, tolerancja
Materia³y pomocnicze
nr 1 — Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
nr 2 — definicja „godnoœci”
nr 3 — definicja „stereotypu”
nr 4 — diament „Jakie s¹ cechy cz³owieka, o którym mówimy, ¿e jest tolerancyjny?”
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej
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Przebieg zajêæ:
1. Aby wprowadziæ uczniów w temat lekcji, dotycz¹cy godnoœci, zaprezentuj przygotowane
wczeœniej zdjêcia (wycinki z prasy, z reklam) ludzi ró¿nych ras, o ró¿nych kolorach w³osów,
oczu, wysokich, niskich, niepe³nosprawnych, policjantów, nauczycieli, bezdomnych (i inne,
jakie uda ci siê znaleŸæ). Poproœ uczniów, aby przypomnieli sobie z poprzednich lekcji Art. 1
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi w swej godnoœci
i swych prawach. S¹ oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postêpowaæ wobec innych
w duchu braterstwa. Artyku³ ten wywieœ jako motto dzisiejszej lekcji (materia³ pomocniczy
nr 1), podaj te¿ jej cele.
2. Zaproœ uczniów do krêgu. Rozdaj im losowo zdjêcia ludzi, tak aby ka¿dy uczeñ otrzyma³
jedno z nich. Przyklejcie je na kartki formatu A4. Poproœ, aby uczniowie samodzielnie,
w ciszy, zastanowili siê, jak wygl¹da ¿ycie cz³owieka ze zdjêcia, jakie s¹ jego cechy charakteru,
czym siê zajmuje na co dzieñ, jak wygl¹da jego dom, czy ma rodzinê, jakie jest jego hobby,
jak spêdza wolny czas itp. Niech uczniowie spróbuj¹ nadaæ imiona (mo¿e równie¿ nazwiska)
osobom ze „swoich” zdjêæ. Poproœ, aby ka¿dy opisa³ „swoj¹” osobê na oddzielnej kartce.
Kartki tej na razie nie mo¿na pokazywaæ innym uczestnikom zajêæ.
3. Nastêpnie poleæ przekazanie zdjêcia s¹siadowi z prawej. Uczniowie na odwrocie kartki, na
której przyklejone jest zdjêcie zapisuj¹ swoje pierwsze skojarzenie z dan¹ osob¹. Zdjêcia
kr¹¿¹ dooko³a. Zwróæ uwagê, aby na tym etapie uczniowie zapisywali tylko krótkie zdania
lub równowa¿niki zdañ, nie podpisywali siê pod nimi, dbaj, aby æwiczenie odbywa³o siê
sprawnie, w sposób zsynchronizowany. Æwiczenie zakoñcz w momencie, gdy do ka¿dego
uczestnika dotrze zdjêcie „jego” osoby. Naturalnym jest, ¿e ka¿dy „w³aœciciel” zdjêcia czyta
natychmiast skojarzenia zapisane z ty³u kartki. Pozwól na to.
4. Poproœ uczniów, aby na forum ca³ej grupy podali imiê swojej osoby, opowiedzieli o jej cechach charakteru, o jej ¿yciu i zastanowili siê, czy skojarzenia innych cz³onków grupy by³y
bliskie czy raczej rozbie¿ne z ich wyobra¿eniami o danej osobie. Nie wyznaczaj kolejnoœci
omawiania, niech wypowiadaj¹ siê te osoby, które zechc¹. Zapytaj uczniów, co czuli w momencie, gdy czytali o swojej osobie jakieœ negatywne skojarzenia. Postaraj siê wydobyæ ze
wszystkich zapisanych na kartce skojarzeñ te, które s¹ stereotypami. Z pewnoœci¹ pojawi¹
siê takie sytuacje, ¿e zdjêcie blondynki wywo³a skojarzenie — „jest delikatna i infantylna”,
zdjêcie bezdomnego — „jest brudny i œmierdzi”, zdjêcie kulturysty — „jest silny, ale ma³o
inteligentny” lub inne.
Wywieœ wczeœniej przygotowany plakat z definicj¹ pojêcia „godnoœæ” (materia³ pomocniczy
nr 2). Zapytaj uczniów, czy takie stereotypowe sformu³owania mog¹ naruszaæ godnoœæ cz³owieka. Poproœ, aby cz³onkowie grupy przypomnieli sobie, czy kiedyœ zosta³a naruszona ich
godnoœæ poprzez przypisanie cech stereotypowych. Pozwól na dyskusjê; jeœli to mo¿liwe,
nie ograniczaj czasu, niech wszyscy chêtni siê wypowiedz¹.
5. Wywieœ na tablicy wczeœniej przygotowan¹ definicjê pojêcia „stereotyp” (materia³ pomocniczy nr 3). Rozdaj uczniom po 3 karteczki samoprzylepne. Na ka¿dej z nich uczniowie
wypisuj¹ po jednym uprzedzeniu, jakiemu najczêœciej sami ulegaj¹ (lub inni ludzie — jak
wynika z ich obserwacji), np. uprzedzenie ludzi bia³ych do Murzynów, ludzi zdrowych do
niepe³nosprawnych, doros³ych do m³odzie¿y itp. Poleæ, aby uczniowie przylepili karteczki na
tablicy lub na du¿ym arkuszu papieru, a jednego z uczniów poproœ, aby pogrupowa³ uprzedzenia najczêœciej pojawiaj¹ce siê na karteczkach. Zastanówcie siê teraz wspólnie, metod¹
burzy mózgów, do czego mog¹ prowadziæ uprzedzenia, jakie uczucia im towarzysz¹ i jakie
zachowania. Zapisz wszystkie wnioski uczniów na arkuszu papieru.
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6. Podziel uczniów na 4 grupy. Zadaj pytanie: „Jakie s¹ cechy cz³owieka, o którym mówimy, ¿e
jest tolerancyjny?”. Rozdaj grupom wypisane na karteczkach cechy (materia³ pomocniczy nr
4) i poproœ, aby uczniowie zhierarchizowali je tak, by utworzy³y one tzw. diament (dok³adny
opis metody znajdziesz w scenariuszu dotycz¹cym zagadnieñ kontrowersyjnych autorstwa
El¿biety To³wiñskiej-Królikowskiej). Æwiczenie to jest wspania³¹ okazj¹ do dyskusji w grupach. Poleæ uczniom zmianê miejsc grup (np. w kó³eczko), tak aby wszyscy mogli zapoznaæ
siê z pracami innych grup.
7. Na zakoñczenie zajêæ wróæ do zdjêæ ró¿nych ludzi, omawianych przez uczniów w pierwszej
czêœci lekcji. Poproœ uczniów o chwilê zastanowienia i wpisanie w otaczaj¹cym zdjêcie bia³ym
polu tych praw i wolnoœci, które ich zdaniem bêd¹ szczególnie wa¿ne dla tej osoby, w zwi¹zku
ze stereotypami, którym ona podlega. Wywieœcie zdjêcia w klasie.
Poproœ uczniów, aby w najbli¿szych dniach zwrócili uwagê na prezentowane w mediach
stereotypy, objawy braku tolerancji, uprzedzenia (przyk³adem mog¹ byæ równie¿ napisy na
murach). Zaproponuj uczniom zrobienie ogólnoszkolnej wystawy na temat tolerancji, na
której mog³yby byæ zaprezentowane wycinki prasowe i zdjêcia wykonane przez uczniów.
Uwaga!
W zwi¹zku z tym, ¿e zajêcia przeznaczone s¹ na dwie jednostki lekcyjne, a nie zawsze jest
mo¿liwe przeprowadzenie ich w jednym bloku, proponujê zatem podzia³ miêdzy punktem 4
i 5. Poniewa¿ na drugiej lekcji wykorzystywane bêd¹ zdjêcia ludzi z czêœci pierwszej, powinieneœ je zebraæ, aby nie zosta³y zagubione. Warto te¿ zachowaæ plakaty wypracowane przez
uczniów i wywiesiæ je przed drug¹ lekcj¹. Umo¿liwi to odtworzenie atmosfery poprzednich
zajêæ.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka

Artyku³ 1
Wszyscy ludzie rodz¹ siê wolni i równi w swej godnoœci i swych prawach. S¹
oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postêpowaæ wobec innych
w duchu braterstwa.

MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

GODNOŒÆ — poczucie, œwiadomoœæ w³asnej wartoœci, szacunek dla samego
siebie; honor, duma: Godnoœæ cz³owieka, pisarza, ¿o³nierza itp.
S³ownik Jêzyka Polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998

MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

STEREOTYP — funkcjonuj¹cy w œwiadomoœci spo³ecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartoœciuj¹co obraz rzeczywistoœci odnosz¹cy siê do rzeczy, osób, grup spo³ecznych, instytucji itp., czêsto oparty na niepe³nej lub
fa³szywej wiedzy o œwiecie, utrwalony jednak przez tradycjê i niepodlegaj¹cy
zmianom.
S³ownik Jêzyka Polskiego,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 4

Diament „Jakie s¹ cechy cz³owieka, o którym mówimy, ¿e jest tolerancyjny?”
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Beata Jancarz

Temat:
Kanon praw i wolnoœci, czyli
o Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
Wstêp
Tragiczne doœwiadczenia II wojny œwiatowej sta³y siê impulsem dla miêdzynarodowej spo³ecznoœci do zintensyfikowania dzia³añ w zakresie tworzenia gwarancji dotycz¹cych praw i wolnoœci cz³owieka oraz systemów ich ochrony. Pierwszym dokonaniem legislacyjnym by³a uchwalona w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka.
Ten katalog praw i wolnoœci, choæ nie daj¹cy mo¿liwoœci proceduralnych ich dochodzenia, mia³
du¿e znaczenie historyczne. Wskaza³ na podstawowe Ÿród³o praw cz³owieka, jakim jest godnoœæ
ludzka, tworz¹c tym samym wspólne wzorce dla wszystkich narodów. Deklaracja zapocz¹tkowa³a równie¿ tworzenie innych miêdzynarodowych dokumentów ochrony praw cz³owieka.
Ze wzglêdu na znaczenie historyczne tego dokumentu oraz ujêcie praw cz³owieka w sposób
„ponadnarodowy”, „ponadrasowy” i „ponadkulturalny” poznamy go w trakcie tych zajêæ.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z histori¹ powstania Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
zapoznanie z kanonem praw i wolnoœci cz³owieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka
kszta³towanie umiejêtnoœci wskazania sposobów realizacji poszczególnych praw
Metody
wyk³ad, wspó³praca w grupie
Pojêcia kluczowe
deklaracja, pakt
Materia³y pomocnicze
teksty Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka
nr 1 — klocki domino
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej
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Przebieg zajêæ:
1. Przedstaw uczniom cele lekcji. Wyg³oœ krótki wyk³ad. Przygotuj go na podstawie teoretycznej czêœci naszego poradnika. Zwróæ szczególn¹ uwagê na historyczne uwarunkowania
podpisanej 10 grudnia 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, a tak¿e na to,
¿e jest to dokument powsta³y w ramach ONZ skupiaj¹cej ludzi ró¿nych ras, kultur, narodowoœci i religii, st¹d jego uniwersalny charakter. Podkreœl du¿¹ wagê tego dokumentu, który,
mimo ¿e by³ tylko deklaracj¹ (nie dawa³ mo¿liwoœci dochodzenia praw), mia³ du¿e znaczenie
moralne. Poszerzy³ tradycyjne spojrzenie na prawa jednostki i zapocz¹tkowa³ szerok¹ debatê
o prawach cz³owieka.
Jej owocami s¹ formu³owane w latach póŸniejszych dokumenty, daj¹ce mo¿liwoœæ dochodzenia swych praw, takie jak miêdzy innymi: Europejska konwencja o prawach cz³owieka,
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, czy Konwencja o prawach dziecka. Zaznacz
równie¿, ¿e 10 grudnia obchodzony jest Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka. Jeœli lekcja odbywa siê przed t¹ dat¹, zaproponuj uczniom zorganizowanie na forum szko³y
przedsiêwziêcia, propaguj¹cego prawa i wolnoœci cz³owieka (wystawa, konkursy, godziny
wychowawcze we wszystkich klasach, audycja w radiowêŸle itp.).
2. Podziel uczniów na 6 grup. Rozdaj cz³onkom grup teksty Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka (mo¿esz jeden tekst podzieliæ na czêœci). Ka¿dej grupie przydziel odpowiedni¹ liczbê
artyku³ów Deklaracji (po 5 artyku³ów). Poproœ, aby uczniowie przeczytali poszczególne
artyku³y, przedyskutowali ich treœæ i zastanowili siê, jak uzupe³niæ tabelê.
Tabelê narysuj przed lekcj¹ na arkuszu papieru, a teraz powieœ j¹ na tablicy.
Artyku³

Co to jest?

np. 19

wolnoœæ s³owa

19

prawo do informacji

Jak to rozumiesz?

W jakich sytuacjach
czujesz, ¿e jest ono (ona)
ograniczane(a)?

Po zakoñczeniu pracy grup poproœ grupy o zaprezentowanie wyników analizy tekstu. W trakcie omawiania jeden uczeñ z ka¿dej grupy pe³ni funkcjê sekretarza i uzupe³nia tabelê, wpisuj¹c
najwa¿niejsze treœci w postaci hase³. W trakcie omawiania artyku³ów zwracaj uwagê na czas;
poleæ uczniom zapisywanie wniosków, zachêcaj, aby podawali przyk³ady z ¿ycia dotycz¹ce
naruszania poszczególnych praw. Kolumna, w której zapisane s¹ artyku³y stworzy katalog
podstawowych praw i wolnoœci.
Z 6 grup utwórz 3 grupy i rozdaj uczniom klocki domina (materia³ pomocniczy nr 1). Poleæ
u³o¿enie klocków zgodnie z zasadami gry w domino, czyli w taki sposób, aby do poszczególnych rysunków obrazuj¹cych graficznie prawa i wolnoœci dopasowane by³y odpowiednie
podpisy. Æwiczenie to bêdzie utrwaleniem podstawowego kanonu praw i wolnoœci cz³owieka.
Podsumuj zagadnienia poruszane na lekcji.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

KLOCKI DOMINO

298

Beata Jancarz

Temat:
Instytucjonalne gwarancje praworz¹dnoœci
Wstêp
Istnienie praw materialnych bez praw proceduralnych czyni te pierwsze tylko deklaracj¹ —
pustym zapisem. Dlatego prawo cz³owieka do s¹du uznaje siê obecnie za jedno z podstawowych.
Obywatel ma te¿ prawo zwróciæ siê o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich lub z³o¿yæ
skargê do Trybuna³u Konstytucyjnego.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z poznaniem zakresu dzia³ania takich organów, jak Rzecznik Praw
Obywatelskich, Trybuna³ Konstytucyjny, Naczelny S¹d Administracyjny
kszta³towanie umiejêtnoœci czytania dokumentów prawnych
Metody
praca z tekstem, wspó³praca w grupie (technika uk³adanki)
Pojêcia kluczowe
krajowe organy ochrony praw cz³owieka
Materia³y pomocnicze
nr 1 — fragmenty ustaw o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Trybunale Konstytucyjnym
i Naczelnym S¹dzie Administracyjnym
nr 2 — tabela dotycz¹ca Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnego S¹du Administracyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego
nr 3 — sprawy do rozpatrzenia
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
Adresat
uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej

Przebieg zajêæ:
1. Zadaj pytanie: „Gdzie mo¿emy dochodziæ swych praw w przypadku ich naruszenia?”. Z pewnoœci¹ uczniowie natychmiast odpowiedz¹, ¿e instytucjami s³u¿¹cymi do tego s¹ s¹dy powszechne. Zapytaj, jakimi sprawami zajmuj¹ siê poszczególne s¹dy i zwróæ uwagê uczniów
na instancyjnoœæ s¹dów oraz mo¿liwoœæ odwo³ywania siê od wyroków s¹dowych w³aœnie do
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s¹dów wy¿szych instancji. Poinformuj uczniów, ¿e mamy jeszcze inne mo¿liwoœci dochodzenia swych praw. S¹ nimi instytucje: Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Trybuna³u
Konstytucyjnego (TK) i Naczelnego S¹du Administracyjnego (NSA). Sposób dzia³ania tych
instytucji bêdzie tematem naszej lekcji.
2. Na du¿ym arkuszu papieru narysuj poni¿sz¹ niewype³nion¹ tabelê i zaprezentuj j¹ klasie.
Poproœ, aby ka¿dy z uczniów przerysowa³ sobie tê tabelê na ma³¹ kartkê papieru. Poinformuj,
¿e zadaniem uczniów bêdzie wype³nienie jej w trakcie pracy grupowej.
Jakie sprawy
rozwi¹zuje?

Jakie s¹ skutki
dzia³ania?

W jakiej formie
sk³adamy skargê?

Rzecznik Praw
Obywatelskich
Trybuna³ Konstytucyjny (skarga konstytucyjna)
Naczelny S¹d
Administracyjny
Podziel uczniów na 3 równe, jeœli to mo¿liwe, grupy. Przydziel grupom jedn¹ instytucjê
ochrony praw i poleæ, aby po przeczytaniu materia³ów Ÿród³owych grupa wspólnie uzupe³ni³a odpowiedni¹ dla analizowanej instytucji rubrykê tabeli. Rozdaj uczniom egzemplarze
konstytucji, wskazuj¹c odpowiednie artyku³y (RPO art. 208–art. 212, TK i skarga konstytucyjna art. 188–art. 197, art. 79 pkt 1, NSA art. 184 i art. 185) oraz odpowiednie fragmenty
ustaw (materia³ pomocniczy nr 1). Okreœl czas pracy uczniów. W trakcie æwiczenia podchodŸ
do grup i sprawdzaj prawid³owoœæ uzupe³niania tabeli.
3. Po zakoñczeniu pracy grup poleæ uczniom odliczenie, tak aby ka¿dy uczeñ w grupie mia³
przyporz¹dkowan¹ cyfrê. W ten sposób w ka¿dej grupie bêdzie jeden uczeñ z numerem 1,
jeden uczeñ z numerem 2, jeden uczeñ z numerem 3 i tak dalej, w zale¿noœci od tego, jak
liczne by³y grupy. Poproœ, aby jedynki utworzy³y osobn¹ grupê, dwójki osobn¹, trójki osobn¹
i tak dalej. Mamy teraz tak¹ sytuacjê, ¿e w ka¿dej nowo utworzonej grupie jest po trzech
uczniów, ka¿dy z nich ma wype³niony jeden wiersz tabeli. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e w tej sprawie
jest ekspertem. Zadanie polegaæ bêdzie na wymianie informacji miêdzy uczniami, tak aby
uzupe³nili oni ca³¹ tabelê. Okreœl czas pracy grup.
Metoda, któr¹ zastosowa³eœ w tym æwiczeniu nosi nazwê uk³adanka. Zwróæ uwagê, ¿e
pozwala na uczenie siê pewnych zagadnieñ poprzez prezentacje ich innym osobom, uczy
wspó³pracy i kszta³tuje poczucie odpowiedzialnoœci za pracê w³asn¹ i innych w grupie.
4. Teraz sprawdŸ koniecznie ze wszystkimi uczniami poprawnoœæ wype³nienia tabeli, prosz¹c
kolejno poszczególne osoby o uzupe³nianie na arkuszu wywieszonym na tablicy odpowiednich komórek tabeli. Prawid³owe uzupe³nienie tabeli znajdziesz w materiale pomocniczym
nr 2.
5. SprawdŸ, czy uczniowie wiedz¹, z jakimi sprawami mo¿na zwracaæ siê do poszczególnych
organów krajowych. Na du¿ym arkuszu papieru narysuj trzy ko³a, podpisuj¹c je odpowiednio: Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybuna³ Konstytucyjny, Naczelny S¹d Administracyjny.
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Rozdaj uczniom losowo paski z wpisanymi sprawami do rozpatrzenia (materia³ pomocniczy nr 3). Ich zadaniem bêdzie przyporz¹dkowanie ka¿dej sprawy do rozpatrzenia przez
odpowiedni organ. Przedyskutujcie poprawnoœæ przyporz¹dkowañ na forum klasy. Poleæ
uczniom przyklejenie pasków ze sprawami do rozpatrzenia przez odpowiednie organy na
arkuszu papieru.

Bibliografia
Konstytucja RP
Szko³a Praw Cz³owieka. Teksty wyk³adów, Wydawnictwo Agencja Exit, Warszawa 1998
Ustawy: o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o Trybunale Konstytucyjnym, o Naczelnym S¹dzie
Administracyjnym
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

USTAWA
z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
(fragmenty)
Art. 8. Rzecznik podejmuje czynnoœci przewidziane w ustawie, je¿eli poweŸmie wiadomoœæ
wskazuj¹c¹ na naruszenie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Art. 9. Podjêcie czynnoœci przez Rzecznika nastêpuje:
1) na wniosek obywateli lub ich organizacji,
2) na wniosek organów samorz¹dów,
2a) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka,
3) z w³asnej inicjatywy.
Art. 10. Wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od op³at, nie wymaga zachowania
szczególnej formy, lecz powinien zawieraæ oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolnoœci
i praw sprawa dotyczy, a tak¿e okreœlaæ przedmiot sprawy.
1)
2)
3)
4)

Art. 11. Rzecznik po zapoznaniu siê z ka¿dym skierowanym do niego wnioskiem mo¿e:
podj¹æ sprawê,
poprzestaæ na wskazaniu wnioskodawcy przys³uguj¹cych mu œrodków dzia³ania,
przekazaæ sprawê wed³ug w³aœciwoœci,
nie podj¹æ sprawy — zawiadamiaj¹c o tym wnioskodawcê i osobê, której sprawa dotyczy.

Art. 12. Podejmuj¹c sprawê Rzecznik mo¿e:
1) samodzielnie prowadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce,
2) zwróciæ siê o zbadanie sprawy lub jej czêœci do w³aœciwych organów, w szczególnoœci organów
nadzoru, prokuratury, kontroli pañstwowej, zawodowej lub spo³ecznej,
3) zwróciæ siê do Sejmu o zlecenie Najwy¿szej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla
zbadania okreœlonej sprawy lub jej czêœci.
1)
2)

3)

4)

Art. 13. 1. Prowadz¹c postêpowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo:
zbadaæ, nawet bez uprzedzenia, ka¿d¹ sprawê na miejscu,
¿¹daæ z³o¿enia wyjaœnieñ, przedstawienia akt ka¿dej sprawy prowadzonej przez naczelne
i centralne organy administracji pañstwowej, organy administracji rz¹dowej, organy organizacji spó³dzielczych, spo³ecznych, zawodowych i spo³eczno-zawodowych oraz organy
jednostek organizacyjnych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹, a tak¿e organy jednostek samorz¹du terytorialnego i samorz¹dowych jednostek organizacyjnych,
¿¹daæ przed³o¿enia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez s¹dy, a tak¿e prokuraturê
i inne organy œcigania oraz ¿¹daæ do wgl¹du w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt
s¹dowych i prokuratorskich oraz akt innych organów œcigania po zakoñczeniu postêpowania
i zapadniêciu rozstrzygniêcia,
zlecaæ sporz¹dzanie ekspertyz i opinii.
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2. W sprawach objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ udzielanie informacji lub umo¿liwianie Rzecznikowi wgl¹du do akt nastêpuje na zasadach i w trybie okreœlonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.
3. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skar¿¹cego, w tym
tak¿e wobec organów w³adzy publicznej, je¿eli uzna to za niezbêdne dla ochrony wolnoœci, praw
i interesów jednostki.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Art. 14. Po zbadaniu sprawy Rzecznik mo¿e:
wyjaœniæ wnioskodawcy, ¿e nie stwierdzi³ naruszenia wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela,
skierowaæ wyst¹pienie do organu, organizacji lub instytucji, w których dzia³alnoœci stwierdzi³
naruszenie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela; wyst¹pienie takie nie mo¿e naruszaæ
niezawis³oœci sêdziowskiej,
zwróciæ siê do organu nadrzêdnego nad jednostk¹, o której mowa w pkt 2, z wnioskiem
o zastosowanie œrodków przewidzianych w przepisach prawa,
¿¹daæ wszczêcia postêpowania w sprawach cywilnych, jak równie¿ wzi¹æ udzia³ w ka¿dym
tocz¹cym siê ju¿ postêpowaniu — na prawach przys³uguj¹cych prokuratorowi,
¿¹daæ wszczêcia przez uprawnionego oskar¿yciela postêpowania przygotowawczego w sprawach o przestêpstwa œcigane z urzêdu,
zwróciæ siê o wszczêcie postêpowania administracyjnego, wnosiæ skargi do s¹du administracyjnego, a tak¿e uczestniczyæ w tych postêpowaniach — na prawach przys³uguj¹cych
prokuratorowi,
wyst¹piæ z wnioskiem o ukaranie, a tak¿e o uchylenie prawomocnego rozstrzygniêcia w postêpowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie okreœlonych w odrêbnych
przepisach,
wnieœæ kasacjê lub rewizjê nadzwyczajn¹ od prawomocnego orzeczenia, na zasadach i w trybie
okreœlonych w odrêbnych przepisach.
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USTAWA
z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym.
(fragmenty)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art. 2. 1. Trybuna³ orzeka w sprawach:
zgodnoœci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹,
zgodnoœci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej zgody wyra¿onej w ustawie,
zgodnoœci przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy pañstwowe, z Konstytucj¹,
ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi i ustawami,
skargi konstytucyjnej,
sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi konstytucyjnymi organami pañstwa,
zgodnoœci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznych.

Art. 24. 1. Koszty postêpowania przed Trybuna³em, z zastrze¿eniem ust. 2, ponosi Skarb
Pañstwa.
2. Wraz z wyrokiem uwzglêdniaj¹cym skargê konstytucyjn¹, Trybuna³ orzeka w drodze postanowienia na rzecz wnosz¹cego skargê konstytucyjn¹ zwrot kosztów postêpowania przed
Trybuna³em od organu, który wyda³ akt normatywny bêd¹cy przedmiotem skargi konstytucyjnej. W uzasadnionych przypadkach Trybuna³ mo¿e orzec zwrot kosztów postêpowania przed
Trybuna³em równie¿ wówczas, gdy nie uwzglêdni³ skargi konstytucyjnej.
3. Trybuna³ mo¿e okreœliæ wysokoœæ kosztów reprezentowania wnosz¹cego skargê konstytucyjn¹ przez adwokata lub radcê prawnego w zale¿noœci od charakteru sprawy i wk³adu
pe³nomocnika w przyczynienie siê do jej wyjaœnienia i rozstrzygniêcia.
Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych
Art. 46. 1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej „skarg¹”, mo¿e byæ wniesiona po wyczerpaniu
drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ci¹gu 3 miesiêcy od dorêczenia skar¿¹cemu
prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygniêcia.
2. Skargê Trybuna³ rozpoznaje na zasadach i w trybie przewidzianym dla rozpoznawania
wniosków o stwierdzenie zgodnoœci ustaw z Konstytucj¹ oraz innych aktów normatywnych
z Konstytucj¹ lub ustawami.
Art. 47. 1. Skarga poza wymaganiami dotycz¹cymi pisma procesowego powinna zawieraæ:
1) dok³adne okreœlenie ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego s¹d lub
organ administracji publicznej orzek³ ostatecznie o wolnoœciach lub prawach albo obowi¹zkach okreœlonych w Konstytucji i w stosunku do którego skar¿¹cy domaga siê stwierdzenia
niezgodnoœci z Konstytucj¹,
2) wskazanie, jakie konstytucyjne wolnoœci lub prawa i w jaki sposób — zdaniem skar¿¹cego
— zosta³y naruszone,
3) uzasadnienie skargi, z podaniem dok³adnego opisu stanu faktycznego.
2. Do skargi nale¿y za³¹czyæ wyrok, decyzjê lub inne rozstrzygniêcie, z podaniem daty jej
dorêczenia, wydane na podstawie zakwestionowanego aktu normatywnego.
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Art. 48. 1. Skargê i za¿alenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu
sporz¹dzaj¹ adwokat lub radca prawny, chyba ¿e skar¿¹cym jest sêdzia, prokurator, notariusz,
profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.
2. W razie niemo¿noœci poniesienia kosztów pomocy prawnej, skar¿¹cy mo¿e zwróciæ siê
do s¹du rejonowego jego miejsca zamieszkania o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy
prawnego z urzêdu na podstawie Kodeksu postêpowania cywilnego. Do czasu rozstrzygniêcia
przez s¹d wniosku nie biegnie termin przewidziany w art. 46 ust. 1.
Art. 49. Skarga podlega wstêpnemu rozpoznaniu; art. 36 stosuje siê odpowiednio.
Art. 50. 1. Trybuna³ mo¿e wydaæ postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, je¿eli wykonanie wyroku, decyzji
lub innego rozstrzygniêcia mog³oby spowodowaæ skutki nieodwracalne, wi¹¿¹ce siê z du¿ym
uszczerbkiem dla skar¿¹cego lub gdy przemawia za tym wa¿ny interes publiczny lub inny wa¿ny
interes skar¿¹cego.
2. Postanowienie tymczasowe dorêcza siê bezzw³ocznie skar¿¹cemu oraz w³aœciwemu organowi s¹dowemu lub organowi egzekucyjnemu.
3. Trybuna³ uchyla postanowienie tymczasowe, je¿eli ustan¹ przyczyny, dla których zosta³o
ono wydane.
Art. 51. 1. O wszczêciu postêpowania Trybuna³ informuje Rzecznika Praw Obywatelskich;
art. 33 stosuje siê odpowiednio.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich mo¿e, w terminie 60 dni od otrzymania informacji, zg³osiæ
udzia³ w postêpowaniu.
Art. 52. 1. Uczestnikami postêpowania przed Trybuna³em s¹: skar¿¹cy, organ, który wyda³
zakwestionowany akt normatywny, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest równie¿ Rzecznik
Praw Obywatelskich, je¿eli zg³osi³ udzia³ w postêpowaniu.
2. Rozprawa odbywa siê bez wzglêdu na stawiennictwo uczestników postêpowania.
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USTAWA
z dnia 11 maja 1995 r.
o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym.
(fragmenty)
Rozdzia³ 2
W³aœciwoœæ i zakres dzia³ania S¹du
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Art. 16. 1. S¹d orzeka w sprawach skarg na:
decyzje administracyjne,
postanowienia wydane w postêpowaniu administracyjnym, na które s³u¿y za¿alenie albo
koñcz¹ce postêpowanie, a tak¿e rozstrzygaj¹ce sprawê co do istoty,
postanowienia wydane w postêpowaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj¹cym, na które s³u¿y
za¿alenie,
inne ni¿ okreœlone w pkt 1–3 akty lub czynnoœci z zakresu administracji publicznej dotycz¹ce
przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowi¹zku wynikaj¹cych z przepisów
prawa,
uchwa³y organów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz akty organów administracji rz¹dowej stanowi¹cych przepisy prawa miejscowego,
uchwa³y organów jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków, inne ni¿ okreœlone
w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,
akty nadzoru nad dzia³alnoœci¹ organów jednostek samorz¹du terytorialnego.

Art. 22. 1. S¹d uwzglêdniaj¹c skargê na decyzjê lub postanowienie:
1) uchyla decyzjê lub postanowienie w ca³oœci albo w czêœci,
2) stwierdza niewa¿noœæ decyzji lub postanowienia,
3) stwierdza niezgodnoœæ z prawem decyzji lub postanowienia.
2. Decyzja lub postanowienie podlega uchyleniu, je¿eli S¹d stwierdzi:
1) naruszenie prawa materialnego, które mia³o wp³yw na wynik sprawy,
2) naruszenie prawa daj¹ce podstawê do wznowienia postêpowania administracyjnego,
3) inne naruszenie przepisów postêpowania, je¿eli mog³o mieæ ono istotny wp³yw na wynik
sprawy.
3. S¹d stwierdza niewa¿noœæ decyzji lub postanowienia, je¿eli zachodz¹ przyczyny okreœlone
w art. 156 Kodeksu postêpowania administracyjnego lub w innych przepisach.
4. W sprawach skarg na decyzje i postanowienia wydane w innym postêpowaniu, ni¿ uregulowane w Kodeksie postêpowania administracyjnego i w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji, przepisy ust. 1–3 stosuje siê z uwzglêdnieniem przepisów reguluj¹cych postêpowanie, w którym wydano zaskar¿on¹ decyzjê lub postanowienie.
Rozdzia³ 3
Postêpowanie przed S¹dem
Art. 33. 1. S¹d wszczyna postêpowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony
podmiot.
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2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest ka¿dy, kto ma w tym interes prawny, prokurator,
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja spo³eczna w zakresie jej statutowej dzia³alnoœci,
w sprawach dotycz¹cych interesów prawnych innych osób.
Art. 34. 1. Skargê mo¿na wnieœæ po wyczerpaniu œrodków odwo³awczych, je¿eli s³u¿y³y
one skar¿¹cemu w postêpowaniu przed organem w³aœciwym w sprawie, chyba ¿e skargê wnosi
prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
2. Przez wyczerpanie œrodków odwo³awczych nale¿y rozumieæ sytuacjê, w której stronie nie
przys³uguje ¿aden œrodek odwo³awczy przewidziany w ustawie.
3. Je¿eli ustawa nie przewiduje œrodków odwo³awczych w sprawie bêd¹cej przedmiotem
skargi, nale¿y przed wniesieniem jej do S¹du zwróciæ siê do w³aœciwego organu z wezwaniem do
usuniêcia naruszenia prawa. Skarga mo¿e byæ wniesiona po up³ywie 30 dni od dnia dorêczenia
wezwania.
Art. 35. 1. Skargê wnosi siê bezpoœrednio do S¹du w terminie 30 dni od dnia dorêczenia
skar¿¹cemu rozstrzygniêcia w sprawie, a w innych przypadkach w terminie 30 dni od dnia,
w którym skar¿¹cy dowiedzia³ siê lub móg³ siê dowiedzieæ o podjêciu aktu lub innej czynnoœci
organu uzasadniaj¹cej wniesienie skargi.
2. Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mog¹ wnieœæ skargê w terminie 6 miesiêcy od
dnia dorêczenia stronie rozstrzygniêcia w sprawie indywidualnej, a w pozosta³ych przypadkach
w terminie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie aktu lub podjêcia innej czynnoœci uzasadniaj¹cej
wniesienie skargi.
2a. Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mog¹ wnieœæ skargê na akt lub uchwa³ê
stanowi¹ce przepisy prawa miejscowego tak¿e po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 2.
3. S¹d z wa¿nych powodów przywróci na wniosek strony termin do wniesienia skargi.
4. Nie mo¿na wnieœæ skargi do S¹du, je¿eli toczy siê postêpowanie w celu zmiany, uchylenia
lub stwierdzenia niewa¿noœci aktu albo innej czynnoœci.
Art. 36. 1. Od skargi pobiera siê wpis.
2. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ oraz zasady pobierania wpisu.
3. W sprawach skarg stosuje siê odpowiednio przepisy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych.
1)
2)
3)
4)
5)

Art. 37. Skarga powinna zawieraæ:
oznaczenie skar¿¹cego, jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
wskazanie zaskar¿onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnoœci,
oznaczenie organu, którego dzia³ania lub bezczynnoœci skarga dotyczy,
okreœlenie naruszenia prawa b¹dŸ interesu prawnego,
podpis osoby wnosz¹cej skargê, a w przypadku wniesienia jej przez pe³nomocnika — jego
podpis z za³¹czeniem do skargi pe³nomocnictwa.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 2
Jakie sprawy rozwi¹zuje? Jakie s¹ skutki dzia³ania? W jakiej formie sk³adamy skargê?
Rzecznik Praw
Obywatelskich

Sprawy podejmuje na
wniosek dotycz¹cy naruszenia wolnoœci i praw
cz³owieka i obywatela.

— wyjaœnienia dla wnioskodawcy,
— kierowanie wniosków
do organów i instytucji, w których stwierdzono naruszenie
praw i wolnoœci,
— ¿¹danie wszczêcia
postêpowania w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, wniesienie kasacji i rewizji nadzwyczajnej,
— kierowanie wniosków
do Trybuna³u Konstytucyjnego i S¹du
Najwy¿szego.

Wniosek jest wolny
od op³at, nie wymaga
szczególnej formy,
musi byæ okreœlony
przedmiot sprawy,
wnioskodawca oraz
osoba, której sprawa
dotyczy.

Trybuna³ Konstytucyjny
(skarga konstytucyjna)

Orzeka w sprawach:
— zgodnoœci ustaw
i umów miêdzynarodowych z konstytucj¹,
— zgodnoœci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi,
— zgodnoœci przepisów prawa wydawanych przez centralne
organy pañstwowe
z konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami
miêdzynarodowymi
i ustawami,
— zgodnoœci z konstytucj¹ celów lub dzia³alnoœci partii politycznych,
— skargi konstytucyjnej
(ka¿dy, czyje prawa
i wolnoœci konstytucyjne zosta³y naruszone, mo¿e wnieœæ
tê skargê)

Orzeczenia trybuna³u
s¹ ostateczne i maj¹
moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹.

Skargê mo¿na wnieœæ
po wyczerpaniu œrodków odwo³awczych
w ci¹gu 3 miesiêcy od
dorêczenia prawomocnego wyroku. Skarga
zawiera okreœlenie
jakie konstytucyjne
wolnoœci lub prawa
i w jaki sposób —
zdaniem skar¿¹cego,
zosta³y naruszone.
Skargê sporz¹dzaj¹
adwokat lub radca
prawny, od skargi pobierana jest op³ata.
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Naczelny S¹d
Administracyjny

— decyzje administracyjne,
— postanowienia wydane w postêpowaniu
administracyjnym,
— postanowienia wydane w postêpowaniu
egzekucyjnym,
— inne akty lub czynnoœci z zakresu administracji publicznej,
— uchwa³y organów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz akty
organów administracji
rz¹dowej stanowi¹cych przepisy prawa
miejscowego.

Uchyla decyzjê lub postanowienie w ca³oœci
albo w czêœci, stwierdza niewa¿noœæ decyzji lub postanowienia.
Stwierdza niezgodnoœæ
z prawem decyzji lub
postanowienia.
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Uprawnionym do
wniesienia skargi jest
ka¿dy, kto ma w tym
interes prawny. Skargê
mo¿na wnieœæ po wyczerpaniu œrodków
odwo³awczych bezpoœrednio do S¹du
w terminie 30 dni od
dnia dorêczenia rozstrzygniêcia w sprawie; skarga powinna
mieæ okreœlon¹ formê,
od skargi pobiera siê
op³atê.

MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

1. Ze wzglêdu na zagro¿enie wœcieklizn¹ powiatowy lekarz weterynarii nakaza³ uœpienie wszystkich psów i kotów we wsi, nawet tych zaszczepionych. Wszyscy mieszkañcy wsi oddali zwierzêta, bo gro¿ono im kolegium. Jakie kroki mogli podj¹æ w³aœciciele zwierz¹t, aby odwo³aæ
siê od tej decyzji?
(W³aœciciele zwierz¹t mogli odwo³aæ siê do wojewódzkiego lekarza weterynarii, a nastêpnie do Naczelnego S¹du Administracyjnego).
2. Wydzia³ rodzinny S¹du Rejonowego otrzyma³ kilka wniosków od mê¿czyzny, który zosta³
skierowany przez s¹d na przymusowe leczenie alkoholizmu w zak³adzie zamkniêtym. Zgodnie z ustaw¹ o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi o zwolnienie
z obowi¹zku leczenia mo¿e wyst¹piæ kurator s¹dowy lub zak³ad, w którym alkoholik jest
leczony. Przepis taki pozbawia pacjenta mo¿liwoœci zainicjowania zmiany decyzji o sposobie
leczenia, a to narusza konstytucyjn¹ zasadê poszanowania godnoœci cz³owieka (art. 30) i konstytucyjne prawo do s¹du (art. 45 i 77). Do jakiego organu mo¿emy zwróciæ siê o dok³adne
wyjaœnienie tej sprawy?
(Do Trybuna³u Konstytucyjnego).
3. Rada miejska ma³ego miasteczka podjê³a decyzjê o zwiêkszeniu liczby miejsc, w których
bêdzie sprzedawany alkohol. Uchwa³ê tê zaskar¿y³ wojewoda, powo³uj¹c siê na ustawê antyalkoholow¹. Rada miejska nie zgodzi³a siê z decyzj¹ wojewody i skierowa³a sprawê do....
(Do Naczelnego S¹du Administracyjnego).
4. Tu¿ po wojnie piêkny dworek rodziny Polanowskich przej¹³ Skarb Pañstwa. Po latach cz³onkowie rodziny Polanowskich zaczêli dochodziæ prawa do swej, teraz ju¿ zrujnowanej, w³asnoœci. Niestety, minister rolnictwa wyda³ niekorzystn¹ dla pañstwa Polanowskich decyzjê
uznaj¹c, ¿e teren, na którym znajduje siê dworek, nale¿y do PGR-u. Do jakiego organu mo¿e
odwo³aæ siê rodzina Polanowskich w tej sprawie?
(Do Naczelnego S¹du Administracyjnego).
5. Pani Kowalska od d³u¿szego czasu poszukuje pracy. W jednym z urzêdów prowadzono nabór
na stanowisko referenta i o nie postanowi³a ubiegaæ siê pani Kowalska. Po wstêpnym teœcie
psychologicznym mia³a odbyæ siê rozmowa kwalifikacyjna. Jednak przed jej rozpoczêciem
szef dzia³u rekrutacji pracowników poinformowa³ kandydatów, ¿e do rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza siê tylko mê¿czyzn. Pani Kowalska poczu³a, ¿e jej prawa zosta³y naruszone.
Do jakiej instytucji mog³aby zwróciæ siê z proœb¹ o interwencjê?
(Do Rzecznika Praw Obywatelskich).
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Beata Jancarz

Temat:
Prawa ucznia, czyli o realizacji Konwencji
o prawach dziecka w szkole
Wstêp
Dziecko z racji swej fizycznej i umys³owej niedojrza³oœci wymaga szczególnej opieki i troski,
w tym w³aœciwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu — zapis z preambu³y do
Konwencji o prawach dziecka. Prawa dziecka w szkole s¹ tematem wzbudzaj¹cym wiele emocji.
Jak egzekwowaæ wiedzê, jak utrzymaæ dyscyplinê i jak karaæ, aby nie naruszaæ godnoœci dziecka?
To w³aœnie te sytuacje rodz¹ najwiêcej konfliktów w ¿yciu szkolnym. Warto wiêc porozmawiaæ
o tym na zajêciach, zastanowiæ siê wspólnie, jak realizowane s¹ zapisy z Konwencji o prawach
dziecka w codziennym ¿yciu szko³y. Uœwiadomienie po raz wtóry istnienia granic praw, tym
razem w odniesieniu do praw dziecka oraz ró¿nic miêdzy prawami dziecka a uprawnieniami
ucznia (to w³aœnie zawieszenie uprawnieñ, a nie praw, jest jedn¹ z form kary za nieprzestrzeganie
prawa szkolnego) przyniesie z pewnoœci¹ korzyœci i mo¿e pomóc w rozwi¹zaniu wielu szkolnych
problemów.

Cele:
nabycie wiedzy zwi¹zanej z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o prawach dziecka
kszta³towanie umiejêtnoœci rozró¿niania praw i uprawnieñ ucznia w szkole
kszta³towanie umiejêtnoœci wskazania mo¿liwoœci dochodzenia swoich praw w szkole w przypadkach ich naruszeñ
kszta³towanie umiejêtnoœci prezentowania w³asnego zdania i argumentacji w³asnych racji
Metody
wspó³praca w grupie (technika — poker kryterialny), drama
Pojêcia kluczowe
prawa a uprawnienia, konwencja, statut
Materia³y pomocnicze
nr 1 — karty decyzyjne
nr 2 — artyku³y z Konwencji o prawach dziecka
nr 3 — tekst do dramy „Matura próbna”
nr 4 — stanowiska ekspertów w dramie
Czas trwania
2 godziny lekcyjne
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Adresat
uczniowie szko³y ponadgimnazjalnej

Przebieg zajêæ:
1. Wstêpem do rozwa¿añ o prawach dziecka bêdzie krótka gra — poker kryterialny. Podziel
uczniów na 3 grupy. Rozdaj wyciête karty decyzyjne (materia³ pomocniczy nr 1) z wypisanymi prawami i uprawnieniami. Na razie nie t³umacz, jaka jest ró¿nica miêdzy prawem
a uprawnieniem. Przed lekcj¹ narysuj na trzech arkuszach papieru wspó³œrodkowe ko³a, z których najbardziej zewnêtrzne zatytu³uj „nieistotne”, œrodkowe „mniej wa¿ne”, a centralne
„najwa¿niejsze”. Rozdaj arkusze cz³onkom grup. Zadaniem uczniów jest zhierarchizowanie
otrzymanych praw i uprawnieñ. Uczniowie po przedyskutowaniu ustalaj¹ stanowisko grupy
i naklejaj¹ (za pomoc¹ kleju lub metek cenowych) karty w odpowiednich polach. Teraz poproœ przedstawicieli grup o wywieszenie plakatów i krótki komentarz. W trakcie omawiania
zapytaj, jak im siê pracowa³o w grupie, które z praw wywo³a³y najgorêtsze dyskusje, jak
podejmowali decyzjê. Po omówieniu zwróæ uwagê na pewn¹ prawid³owoœæ w hierarchii
praw w ró¿nych grupach. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e w centrum pojawi¹ siê takie prawa,
jak „poszanowanie godnoœci”, „wolnoœæ s³owa” itp., natomiast na zewn¹trz znajd¹ siê karty
z uprawnieniami ucznia. Wyt³umacz ró¿nice miêdzy prawem a uprawnieniem. Prawo to zbiór
norm (regu³ postêpowania), które s¹ ustanowione przez pañstwo i nale¿ycie og³oszone. Zaliczymy do nich, np. poszanowanie godnoœci, prawo do prywatnoœci, prawo do informacji.
Uprawnienia — s¹ to normy prawne obowi¹zuj¹ce tylko w danej szkole np. prawo do jedynie
dwóch sprawdzianów w tygodniu, prawo do nieprzygotowañ. Zale¿¹ one g³ównie od zrozumienia i dobrej woli nauczycieli, dlatego te¿ czêsto rodz¹ sytuacje sporne. Zwróæ uwagê,
¿e o ile ucznia mo¿emy zawiesiæ w uprawnieniach, to nikt nie jest w³adny w zawieszeniu go
w jego podstawowych prawach. Prawa te zapisane s¹ miêdzy innymi w Konwencji o prawach
dziecka, której stron¹ od 1991 roku jest równie¿ Polska. Przybli¿ uczniom historiê powstania tego dokumentu (na podstawie rozdzia³u Historia praw cz³owieka naszego poradnika)
i mo¿liwoœci dochodzenia swych praw, jakie daje ten dokument.
Podsumuj tê czêœæ zajêæ:
Efekty prawne, bêd¹ce rezultatem tworzenia prawa tworz¹ zbiór hierarchicznie uporz¹dkowany.
Konstytucja jest ustaw¹ zajmuj¹c¹ naczelne miejsce wœród innych aktów prawnych. Prawo miêdzynarodowe ratyfikowane przez Polskê zajmuje kolejne miejsce. Dalej — ustawy, rozporz¹dzenia wydawane na podstawie ustaw, akty prawa lokalnego, miejscowego, a¿ po akty prawne nie
obowi¹zuj¹ce powszechnie, jakim jest np. statut danej szko³y.
2. Poleæ uczniom, aby nadal pracowali w trzech grupach. Rozdaj im wybrane artyku³y z Konwencji o prawach dziecka (materia³ pomocniczy nr 2). Przydziel grupom odpowiednie artyku³y, 1 grupa — art. 12, 13; 2 grupa — art. 28 pkt 2; 3 grupa — art. 16. Zadaniem uczniów
bêdzie przedyskutowanie w grupach sposobów realizacji tych praw w szkole oraz trudnoœci
i zagro¿eñ w ich realizacji. Poproœ uczniów, aby spisali wnioski na arkuszach papieru wed³ug
wzoru:
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Prawo w Konwencji o prawach dziecka
............................................

Jak prawo to jest realizowane w szkole?

Jakie s¹ trudnoœci i zagro¿enia w realizacji tego
prawa?

Poproœ o wywieszenie plakatów i omówienie ich przez przedstawicieli grup. Pomagaj, korzystaj z materia³u teoretycznego zawartego w naszym poradniku. W trakcie omawiania zwróæ
uwagê na granice realizacji tych praw, które s¹ równie¿ zapisane w Konwencji. Zachêcaj
uczniów, aby dostrzegaj¹c zagro¿enia poszczególnych praw, starali siê wskazaæ przyczyny;
zastanówcie siê wspólnie z klas¹, co mo¿emy robiæ w sytuacjach trudnoœci i zagro¿eñ realizacji praw w szkole.
3. Usi¹dŸcie wszyscy w krêgu. Ta czêœæ lekcji bêdzie przebiegaæ podobnie jak audycja telewizyjna „Decyzja nale¿y do Ciebie”. Wszyscy uczestnicz¹cy w niej czynnie uczniowie, zarówno
odgrywaj¹cy sceny, jak i eksperci, powinni zapoznaæ siê z materia³ami pomocniczymi kilka
dni przed lekcj¹. Pozostali uczniowie stanowi¹ publicznoœæ, która bêdzie podejmowaæ decyzje i je uzasadniaæ. Istotne jest, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do odegrania
swoich ról. Poproœ o przedstawienie dramy pt. „Matura próbna” (materia³ pomocniczy nr
3). Przerywaj dramê w momentach wskazanych w tekœcie. W trakcie przerw uczniowie zajmuj¹ odpowiednie miejsca na sali zgodnie z podjêt¹ decyzj¹: „jestem za”, „jestem przeciw”.
Nastêpnie zapytaj kilku uczniów o motywy podjêcia w³aœnie takiej decyzji. Zwracaj siê
z pytaniami szczególnie do tych uczniów, którzy po kolejnej scence zmienili jednak zdanie. W czasie przerw poproœ o wyra¿anie zdania ekspertów: dyrektora szko³y oraz rzecznika
praw ucznia (materia³ pomocniczy nr 4).
4. Na zakoñczenie dramy podkreœl du¿¹ rolê mediatorów w rozwi¹zaniu ró¿nego rodzaju
konfliktów. Podsumowuj¹c ca³y blok zajêæ poœwiêcony prawom i uprawnieniom ucznia,
poproœ uczestników o sformu³owanie wniosków dotycz¹cych sposobów dochodzenia swoich
praw w szkole. Do kogo w swojej szkole zwróciliby siê w pierwszej kolejnoœci w przypadku
naruszenia prawa? Najbardziej skuteczne drogi wypiszcie wspólnie na arkuszu papieru.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 1

PRAWO DO JAWNEJ
I UMOTYWOWANEJ OCENY

PRAWO DO NAUKI

PRAWO DO ZG£OSZENIA
DWÓCH NIEOBECNOŒCI

PRAWO DO UZYSKANIA
POMOCY W PRZYPADKACH
TRUDNOŒCI W NAUCE

PRAWO DO ZWOLNIENIA
Z ODPOWIEDZI PO ŒWIÊTACH

PRAWO DO WYBORU
NAUCZYCIELA — OPIEKUNA
SAMORZ¥DU

PRAWO DO ZAPOZNANIA SIÊ
Z PROGRAMEM NAUCZANIA

PRAWO DO CO NAJWY¯EJ
DWÓCH KLASÓWEK W CI¥GU
TYGODNIA

PRAWO DO ¯YCZLIWEGO
TRAKTOWANIA

PRAWO DO POSZANOWANIA
GODNOŒCI

PRAWO DO SWOBODY
WYRA¯ANIA MYŒLI

PRAWO DO SZCZÊŒLIWEGO
NUMERU
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 2

Grupa 1
Artyku³ 12
1. Pañstwa-Strony zapewni¹ dziecku, które jest zdolne do kszta³towania swych w³asnych pogl¹dów prawo do swobodnego wyra¿ania w³asnych pogl¹dów we wszystkich sprawach dotycz¹cych dziecka, przyjmuj¹c je z nale¿yt¹ wag¹, stosownie do woli oraz dojrza³oœci dziecka.
2. W tym celu dziecko bêdzie mia³o w szczególnoœci zapewnion¹ mo¿liwoœæ wypowiadania siê
w ka¿dym postêpowaniu s¹dowym i administracyjnym, dotycz¹cym dziecka, bezpoœrednio
lub za poœrednictwem przedstawiciela b¹dŸ odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami
proceduralnymi prawa wewnêtrznego.
Artyku³ 13
1. Dziecko bêdzie mia³o prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawieraæ swobodê
poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkiego rodzaju, bez
wzglêdu na granice, w formie ustnej, pisemnej b¹dŸ za pomoc¹ druku, w formie artystycznej
lub z wykorzystaniem ka¿dego innego œrodka przekazu wed³ug wyboru dziecka.
2. Wykonywanie tego prawa mo¿e podlegaæ pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które s¹
przewidziane przez prawo i które s¹ konieczne:
a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo:
b) do ochrony bezpieczeñstwa narodowego lub porz¹dku publicznego, b¹dŸ zdrowia albo
moralnoœci spo³ecznej.

Grupa 2
Artyku³ 28
1. Pañstwa-Strony bêd¹ podejmowa³y wszelkie w³aœciwe œrodki zapewniaj¹ce, aby dyscyplina
szkolna by³a stosowana w sposób zgodny z ludzk¹ godnoœci¹ dziecka i z niniejsz¹ konwencj¹.

Grupa 3
Artyku³ 16
1. ¯adne dziecko nie bêdzie podlega³o arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferê jego ¿ycia
prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencjê ani bezprawnym zamachom
na jego honor i reputacjê.
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.
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MATERIA£ POMOCNICZY nr 3

Osoby wystêpuj¹ce w dramie:
Narrator
Monika — uczennica
Nauczycielka biologii
Rodzice Moniki
Wychowawca klasy
Wojtek — uczeñ
Kilka osób tworz¹cych klasê
Eksperci:
Dyrektor szko³y
Rzecznik Praw Ucznia
Matura próbna
Do matury pozosta³y 3 miesi¹ce. W klasie panowa³a zwariowana atmosfera. Ludzie biegali na
kursy przygotowawcze, lekcje dodatkowe, uczyli siê po nocach. Monika, choæ by³a zawsze dobr¹
uczennic¹ i uczy³a siê systematycznie, da³a siê porwaæ tej fali. Ojciec za³atwi³ jej w soboty 5-godzinny kurs z biologii, bo tego przedmiotu ba³a siê najbardziej. S¹siadka, polonistka, zgodzi³a
siê od czasu do czasu czytaæ wypracowania Moniki, a w sytuacjach awaryjnych mo¿na by³o liczyæ
równie¿ na „przepytanie”.
Tu¿ przed matur¹ próbn¹ klasa pisa³a ostatni sprawdzian z najtrudniejszego dzia³u biologii.
W³aœciwie Monika mia³a ju¿ „pewn¹” czwórkê z tego przedmiotu na koniec roku, uczy³a siê
jednak pilnie, bo przecie¿ na maturze jej przygoda z biologi¹ siê nie koñczy. Bêdzie jeszcze
egzamin wstêpny na studia i wszystko, czego teraz siê nauczy, przyda siê na pewno. W czasie
sprawdzianu Monika zauwa¿y³a, ¿e Wojtek siedz¹cy w rzêdzie obok daje jej jakieœ rozpaczliwe
znaki. Grozi³ mu na koniec dopuszczaj¹cy i ta klasówka by³a jego ostatni¹ szans¹ na poprawienie
oceny. „Jaki kodon inicjuje translacjê?” — Monika us³ysza³a ciche pytanie kolegi. Przez u³amek
sekundy bi³a siê z myœlami: „Pomóc czy nie pomóc, co bêdzie, jeœli biologica zauwa¿y, jeszcze
gotowa postawiæ mi jedynkê”. Napisa³a jednak na karteczce trzy litery AUG i podnios³a j¹ tak,
aby Wojtek móg³ dostrzec. W tym momencie us³ysza³a „Zaniewska i Krupiñski koñcz¹ pisanie,
oboje dostajecie oceny niedostateczne, a ty Zaniewska mo¿esz po¿egnaæ siê z czwórk¹ na koniec
roku”. „Ale¿ Pani Profesor, ja mam dwie pi¹tki i czwórkê i...” zaczê³a Monika, ale nauczycielka
nie pozwoli³a jej dokoñczyæ. „Nie bêdê z tob¹ dyskutowaæ, dostajesz dzisiaj jedynkê i trzy na
koniec”. Monika mia³a ³zy w oczach. Po lekcji kilka osób z klasy obst¹pi³o Monikê na korytarzu,
Wojtek mia³ niesamowite wyrzuty sumienia, przeprasza³, a pozostali namawiali Monikê, ¿eby
posz³a do wychowawcy klasy i opowiedzia³a o ca³ej sprawie.
Czy Monika powinna interweniowaæ u wychowawcy?
„Dobrze Moniko, ju¿ nie p³acz, idŸ do domu, ja porozmawiam jeszcze dzisiaj z pani¹ od
biologii” — uspokaja³ wychowawca. Nastêpnego dnia biologiczka wezwa³a Monikê do swojego
gabinetu. „Rozmawia³ ze mn¹ twój wychowawca, dam ci tê czwórkê na koniec, choæ z wczorajszego sprawdzianu dostajesz niedostateczny, i pamiêtaj, ¿e ta czwórka jest z d³ugim minusem.
Robiê to tylko na proœbê wychowawcy. Radzê ci siê dobrze przygotowaæ do próbnej matury.
Wprawdzie ocena z niej nie wp³ywa na ocenê koñcow¹, ale w twojej sytuacji ...” — i tu z³owieszczo zawiesi³a g³os. Monika podziêkowa³a i szybko wycofa³a siê na korytarz. By³a zaniepokojona.
Co mog³o znaczyæ to ostrze¿enie przed próbn¹ matur¹? Postanowi³a, ¿e na wszelki wypadek
opowie dzisiaj o wszystkim rodzicom. Ojcu przecie¿ tak zale¿y na jej dobrej ocenie z biologii.
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Nadszed³ dzieñ matury próbnej. Przed sal¹ biologiczn¹ k³êbi³ siê t³um uczniów. Wpuszczali
pojedynczo, ka¿dy losowa³ miejsce na sali. Przysz³a kolej Moniki. Wylosowa³a numer i chcia³a
siê udaæ na miejsce. W tym momencie us³ysza³a g³os nauczycielki biologii: „Zaczekaj Zaniewska,
popatrzmy, co tam masz w kieszeniach, czy aby nie jakieœ œci¹gi, przecie¿ jesteœ znana z krêtactwa”. W³o¿y³a os³upia³ej Monice rêkê do kieszeni. I znalaz³a!!! By³a tam ma³a harmonijka
z definicjami. Nie wchodzi³y one Monice do g³owy i choæ nie korzysta³a zwykle z pomocy œci¹g,
czu³a siê pewniej, gdy by³y one w kieszeni. Poza tym jakoœ ³atwiej by³o siê uczyæ przygotowuj¹c
œci¹gi. Nie pomog³y ¿adne t³umaczenia. Nauczycielka zdecydowanie usunê³a Monikê z sali egzaminacyjnej. Matury próbnej nie mog³a pisaæ. Co zrobiæ w tej sytuacji? Mo¿e pójœæ do dyrektora
szko³y?
Czy Monika powinna pójœæ do dyrektora szko³y?
Minê³a godzina zanim Monika znalaz³a dyrektora. By³ zajêty organizacj¹ matur. Opowiedzia³a o wszystkim, jednak ju¿ by³o z póŸno, aby rozpocz¹æ pisanie, poza tym Monika by³a
wykoñczona psychicznie. W domu nerwy puœci³y, p³aka³a ca³e popo³udnie. Najbardziej j¹ bola³o
to, ¿e nauczycielka przy ca³ej klasie nazwa³a j¹ krêtaczem. Wpad³a w panikê — teraz to na pewno
nie zda matury. Nie mia³a szansy sprawdziæ siê na próbnej, co innego przecie¿ pisaæ j¹, a co
innego ogl¹daæ tylko zestawy pytañ. Gdy mama przysz³a z pracy i zobaczy³a Monikê, by³a przera¿ona. Myœla³a, ¿e sta³o siê coœ bardzo z³ego. Ojciec by³ wœciek³y. Nie zwa¿aj¹c na póŸn¹ porê
wieczorn¹, chcia³ biec do szko³y w sprawie córki. Mama stara³a siê uspokoiæ atmosferê w domu,
zaproponowa³a, aby wszyscy usiedli przy stole i spokojnie zastanowili siê, co zrobiæ w tej sprawie. Kto jeszcze mo¿e pomóc? Monika s³ysza³a, ¿e jest ktoœ, kto sprawuje funkcjê Rzecznika
Prawa Ucznia. Czy jednak taka interwencja bardziej nie zaszkodzi ni¿ pomo¿e? Ojciec sta³ na
stanowisku, ¿e absolutnie tej sprawy nie mo¿na zostawiæ, trzeba interweniowaæ. Mama uwa¿a³a
natomiast, ¿e do maja wszystko siê u³o¿y, Monika bêdzie dobrze przygotowana, a nauczycielka
zapomni o wszystkim.
Zakoñczenie nr 1 — decyzja „na tak”
Czy Monika i jej rodzice powinni szukaæ pomocy u Rzecznika Praw Ucznia?
Interwencja rzecznika da³a nadzwyczajne rezultaty. By³a to bardzo kompetentna i dobrze
przygotowana do pe³nienia swojej funkcji osoba. Nie upomina³a, nie straszy³a paragrafami.
Problem zosta³ rozwi¹zany drog¹ mediacji. Nawet nauczycielce biologii wydawa³o siê, ¿e nie
jest stron¹ sporu, a po prostu rozwi¹zuje problem, jak pomóc Monice.
Monika jest ju¿ studentk¹ wymarzonej weterynarii.
Zakoñczenie nr 2 — decyzja „na nie”
Czy Monika i jej rodzice powinni szukaæ pomocy u Rzecznika Praw Ucznia?
Po burzliwych dyskusjach w domu u Moniki „wygra³a” opcja mamy — nie interweniowaæ,
sprawa sama siê u³o¿y. Owszem, wydawa³o siê, ¿e nauczycielka biologii powoli zapomnia³a
o ca³ym incydencie. Jednak Monika nie mog³a sobie poradziæ ze swoimi emocjami. Ka¿da lekcja
biologii (a by³o ich teraz a¿ trzy w tygodniu) by³a dla Moniki katorg¹. Ju¿ dzieñ wczeœniej
bola³ j¹ brzuch lub g³owa, a wszystko, czego siê uczy³a, szybko ulatywa³o z pamiêci. Nie chcia³a
martwiæ rodziców, ale postanowi³a, ¿e jeœli tylko uda jej siê zdaæ maturê, nie idzie na ¿adne studia.
„Przecie¿ siê nie nadajê z tymi swoimi nerwami.”
Matura przebiega³a pomyœlnie. Monika dosta³a 4 z biologii, a teraz jest studentk¹ wymarzonej
weterynarii. W tym roku by³a I rocznica zdanej matury i klasa zorganizowa³a w szkole spotkanie. Monika nie chcia³a w nim braæ udzia³u. Mo¿e za kilka lat, kiedy emocje ca³kiem ucichn¹,
zdecyduje siê odwiedziæ mury szko³y, ale jeszcze nie teraz.
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Stanowiska ekspertów
Dyrektor szko³y
Masz do rozwi¹zania trudn¹ sprawê dotycz¹c¹ uczennicy klasy IV A. W tym roku zdaje ona
maturê miêdzy innymi z biologii. Jest to dobra, sumienna uczennica, z któr¹ nie by³o wczeœniej
¿adnych problemów. W trakcie pisania ostatniej klasówki z dosyæ trudnego dzia³u biologii, mia³
miejsce pewien nieprzyjemny incydent. Kolega poprosi³ Monikê o podpowiedŸ. Zobaczy³a to
nauczycielka biologii, odebra³a prace obojga i postawi³a im oceny niedostateczne, zaznaczaj¹c, ¿e
Monika ma obni¿on¹ ocenê na koniec roku do dostatecznego, mimo ¿e mia³a nastêpuj¹ce oceny
cz¹stkowe: 5,5,4. W wyniku interwencji wychowawcy nauczycielka zmieni³a zdanie i postawi³a
Monice ocenê dobr¹. Przed wejœciem na salê, gdzie mia³ siê odbyæ próbny egzamin maturalny,
nauczycielka biologii przeszuka³a Monice kieszenie, nazywaj¹c j¹ na forum ca³ej klasy „krêtaczem”. Znalaz³a u Moniki œci¹gê i usunê³a j¹ z sali egzaminacyjnej, uniemo¿liwiaj¹c tym samym
pisanie matury próbnej. Monika szuka u Ciebie pomocy, jednak jest ju¿ za póŸno, aby mog³a
rozpocz¹æ pisaæ egzamin, poza tym jest w z³ym stanie psychicznym. Rodzice Moniki szukaj¹
pomocy u Rzecznika Praw Ucznia.
Nie bêdziesz bra³ udzia³u w odgrywaniu dramy, jesteœ w tej sprawie ekspertem. Przygotuj swoje wyst¹pienie. Poszukaj odpowiednich zapisów dotycz¹cych klasyfikowania uczniów
w waszej szkole. ZnajdŸ odpowiednie artyku³y Konwencji o prawach dziecka oraz zapisy znajduj¹ce siê w statucie waszej szko³y, a dotycz¹ce prawa do prywatnoœci oraz poszanowania godnoœci
ucznia. Zwróæ jednak uwagê, ¿e nauczyciel dba³ o samodzielnoœæ pracy uczniów oraz o uczciwoœæ
w wykonywaniu zadañ.
Rzecznik Praw Ucznia
Trafia do ciebie sprawa Moniki, uczennicy klasy maturalnej jednego z liceów. Monika jest
dobr¹ uczennic¹, niesprawiaj¹c¹ problemów wychowawczych. Zdaje maturê miêdzy innymi
z biologii. W trakcie pisania ostatniej klasówki z dosyæ trudnego dzia³u biologii mia³ miejsce pewien nieprzyjemny incydent. Kolega poprosi³ Monikê o podpowiedŸ. Zobaczy³a to nauczycielka
biologii, odebra³a prace obojga i postawi³a im oceny niedostateczne, zaznaczaj¹c, ¿e Monika ma
obni¿on¹ ocenê na koniec roku do dostatecznego, mimo ¿e mia³a nastêpuj¹ce oceny cz¹stkowe:
5,5,4. W wyniku interwencji wychowawcy nauczycielka zmieni³a zdanie i postawi³a Monice ocenê
dobr¹. Przed wejœciem na salê, gdzie mia³ siê odbyæ próbny egzamin maturalny, nauczycielka
biologii przeszuka³a Monice kieszenie, nazywaj¹c j¹ na forum ca³ej klasy „krêtaczem”. Znalaz³a
u Moniki œci¹gê i usunê³a j¹ z sali egzaminacyjnej, uniemo¿liwiaj¹c tym samym pisanie matury
próbnej. Monika szuka pomocy u dyrektora, jednak mimo jego zrozumienia i przychylnoœci
jest ju¿ za póŸno, aby mog³a rozpocz¹æ pisaæ egzamin, poza tym uczennica jest w z³ym stanie
psychicznym. Rodzice Moniki szukaj¹ u ciebie pomocy.
Nie bêdziesz bra³ udzia³u w odgrywaniu dramy, jesteœ w tej sprawie ekspertem. Przygotuj
swoje wyst¹pienie. Powo³aj siê na odpowiednie artyku³y Konwencji o prawach dziecka, statutu
szko³y, oraz wewn¹trzszkolnego systemu oceniania. Zwróæ uwagê, ¿e w trakcie incydentu na
maturze próbnej nast¹pi³o naruszenie prawa do prywatnoœci i poszanowania godnoœci dziecka.
Bierzesz w obronê Monikê, nie zapominaj jednak o tym, ¿e jesteœ raczej mediatorem ni¿ sêdzi¹.
Staraj siê rozwi¹zaæ problem, a nie atakowaæ osoby bêd¹ce w konflikcie.
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