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Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci   

Oddział Okręgowy  Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16 

tpd@interia.pl ;  www.tpd.mnet.pl 

mailto:tpd@interia.pl


Kochane dzieci ! 

      Z wielką przyjemnością przekazuje Wam książeczkę, w której zadawane są pytania do 

mnie dotyczące Konwencji o Prawach Dziecka. 

      Spotykając się z dziećmi od wielu lat w szkołach, świetlicach czy przedszkolach 

uświadamiałam , że zmieniła się Wasza sytuacja z chwilą uchwalenia przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych w dn. 20 listopada 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to 

najważniejszy akt prawny chroniący Wasze prawa.  Od tej chwili dzieci na całym świecie są 

traktowane jako osoby mające takie same prawa jak dorośli. 

      Sięgajcie do Konwencji o Prawach Dziecka i poprzez znajomość swoich praw 

przeciwstawiajcie się przemocy, krzywdzie, wyzyskowi i nieszczęściu. 

      Życzę Wam drogie dzieci, aby Wasze prawa były przestrzegane a Wy przez rodziców, 

opiekunów, wychowawców, nauczycieli, pedagogów czuły  się zawsze kochane, szczęśliwe, 

akceptowane, doceniane, oraz abyście na swojej drodze napotykały dobrych, życzliwych, 

wspaniałych i prawych ludzi. 

      „ Tak tu się prawa poukładały, że to co ważne jest i ciekawe, będzie Was chronić przed 

całym światem, tym nieciekawym i niedoskonałym” 

                                                                                                            Barbara Kalisz 

             

Jeżeli Was krzywda gdziekolwiek spotka 

możecie zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka 

w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu 

dzwoniąc pod numer : 

184420417 / 606859762 

oraz 

Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polski 

Dziecięcy Telefon Zaufania 

800-12-12-12 

 

       

                                            



-CO TO JEST KONWENCJA 

PRAW DZIECKA? – pyta 5 

letnia Julka   swoich kolegów . 

- Konwencja , to taka książka w 

której wiadomo co dzieci mogą 

a co nie!- mówi Jacek lat 6, 

- Kto ty jesteś Polak mały, jaki 

znak twój biały orzeł- tak mówi 

mała Julka lat5, 

- To państwa, które Cię bronią 

przed niebezpieczeństwem- 

Kasia lat10, 

-Wszystkie prawa małych i 

dużych dzieci- odpowiada Jaś 

lat 12, 

-To to , że nie mogą mnie 

zabrać od mamy i taty- mówi 

Laura lat 7, 

- Konwencja wyraźnie mówi, że 

mam prawo do dużej zabawy i 

że, powinnam po niej 

posprzątać- Oliwia lat 5, 

-Konwencja to prawa, które 

pozwalają mi się uczyć i dużo  

się nauczyć- tak mówi Wiktor 

lat11, 

-Ona pozwala mi mieć 

koleżeńskie  tajemnice- Kamil 

lat 7, 

-Nie mogą mnie wziąć na wojnę 

– Jan lat15, 

 

- Jak mnie ktoś bije, śmieje się 

ze mnie, to mogę zadzwonić na 

jakiś numer , tylko jaki ?- 

zastanawia się Marta lat 7 

.podpowiada jej koleżanka 

Malina lat 8, 

- Możesz zadzwonić do 

Dziecięcego Telefonu Zaufania , 

tylko muszę poszukać ten 

numer. 

-CO TO JEST KONWENCJA 

PRAW DZIECKA? – pyta 5 

letnia Julka. Tym razem 

pytanie kieruje do Rzecznika 

Praw Dziecka z Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Nowym 

Sączu. 

- Konwencja Praw Dziecka to 

promowanie dla dobra dzieci 

ich praw, to pomoc przed 

zagrażającym          niebezpie -  

czeństwem , to pytanie dzieci o 

sprawy, które ich dotyczą i 

interesują to wreszcie  

traktowanie dzieci  jak osoby , 

które mają prawa takie jak 

dorośli. Można powiedzieć 

krótko: „ To mała książeczka 

dla dzieci ,które nie skończyły 

18 lat”     
 

 

 



 

CZĘŚĆ I 
DZIECKO ISTOTA LUDZKA 

- Nie mam 18 lat?- mówi Julka 

- Jeżeli nie masz 18 lat to jesteś 

dzieckiem  / Art.1 /. 

 

-Jestem dzieckiem i co?- pyta 

Jurek lat 8 

-Państwo ma Cię chronić bez 

względu na Twoje pochodzenie , 

kolor skóry, płeć, język ,status 

materialny i wyznanie. /Art. 2/. 

 

-Czy ktoś się mną opiekuje i 

działa dla mnie?- Kasia lat 7 

- Wszystkie  instytucje  działają 

dla twojego dobra- to ich 

obowiązek  /Art.3/. 

 

-Kto podejmuje działania i 

realizuje moje prawa?-Jaś lat 9 

-Państwo realizuje prawa 

zawarte w konwencji / Art. 4/. 

 

-Kto mnie wychowuje, kogo 

mam słuchać?- Estera lat7 

-Słuchaj rodziców, oni Cię 

wychowują  /art.5/ 

 
PRAWO DO ŻYCIA 

-Czy mogę żyć?- Janusz lat12- 

Masz prawo do życia obowiązek 

dbać o zdrowie/Art.6/. 

-Urodziłam się i co ?-Jula lat8 

- Masz prawo otrzymać  imię i 

nazwisko, poznać  rodziców 

,uzyskać  obywatelstwo swojego 

kraju /Art.7/. 

 

-Czy mogę zachować swoją 

tożsamość?- pyta Oskar lat16 

- Prawo gwarantuje  Ci ochronę 

Twojej  tożsamości , w tym 

obywatelstwa i nazwiska oraz 

stosunków rodzinnych/ Art.8/.  

 

-Zabrali mnie od mamy i taty ?- 

mówi  mała Marysia lat 4 

- Gdy  oddzielą Cię  od 

rodziców masz prawo do 

kontaktu z nimi / Art. 9/. 

-Mama jest we Francji a  tata 

mieszka w Norwegi, co ja mam 

robić?- trudne pytanie małej 

Zosia lat3 

- Możesz utrzymywać osobisty 

kontakt z rodzicami niezależnie 

gdzie mieszkają , masz takie 

prawo. /Art10/.  

 

 

 



 

-Dorośli  chcą mnie nielegalnie 

wywieść za granicę, czy mogą ? 

-pyta Małgosia lat 8 

-Nie mają takiego prawa! 

Państwo zobowiązane jest do 

ochrony dziecka /Art. 11/. 

 
PRAWO DO WYRAŻANIAWŁASNYCH 

POGLĄDÓW I PRZEKONAŃ 

-Chcę wyrazić swoje poglądy, 

we wszystkich sprawach , które 

mnie dotyczą? –Kuba lat 15 

-Możesz, państwo jest do tego 

zobligowane. /Art. 12 /. 

 

-Chciałbym się swobodnie 

wypowiedzieć, zdobyć i 

przetworzyć informacje? –Mati 

lat 15 

-Możesz działać ale z rozwaga, 

gwarantuje Ci to państwo 

/ Art. 13 /. 

 

-Czy mam prawo do swobody 

myśli, sumienia, i wyznania – 

zapytuje Mikołaj lat 16 

- Tak, takie prawo ma każde 

dziecko ale rodzice kierują tobą 

w korzystaniu z tego prawa 

 /Art. 14/. 

 

 

-Pokojowe zgromadzenie i 

swobodne zrzeszanie się , czy 

mam do tego prawo? – Monika 

lat 17 

- Tak , masz takie prawo ale i 

obowiązek nie łamać prawa 

państwowego./ Art. 15 /. 

 
PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

-Co z moją prywatnością, 

honorem, reputacją oraz 

tajemnicą korespondencji?- 

Ania lat 12 

- Masz prawo do tajemnicy 

korespondencji, ochrony swojej 

prywatności, honoru i reputacji  

/Art. 16/. 

 

-Czy  mogę korzystać ze 

środków masowego  przekazu 

?- pyta Zuzia lat 15 

- Każde dziecko ma takie prawo 

ale ma też  obowiązek korzystać 

z zachowaniem bezpieczeństwa 

zdrowotnego i moralnego 

/ Art. 17/.  
PRAWO DO WYCHOWANIA W 

RODZINIE 

-Co z moim wychowaniem i 

rozwojem?- Amelka lat 16 

- Państwo pomoże twoim 

rodzicom w wypełnieniu tego 



 

obowiązku , jest do tego 

zobowiązane / Art. 18/. 

 

OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ , 

OKRUCIEŃSTWEM, WYZYSKIEM, 

ZANIEDBANIEM ORAZ INNYM ZŁYM 

TRAKTOWANIEM 

-Gdyby ktoś mnie źle traktował, 

bił, wykorzystywał w celach 

seksualnych – Mira lat 14 

-Masz prawo do  ochrony przed 

przemocą , złym traktowaniem, 

działaniami lubieżnymi / Art. 

19/.  

 

-Czy mogę mieć rodziców 

zastępczych jeżeli nie 

wychowuję się we własnej 

rodzinie?- Asia lat 10 

- Tak w tym przypadku masz 

prawo do specjalnej ochrony i 

pomocy ze strony państwa w 

tym prawo do opieki zastępczej. 

/ Art. 20 /. 

 
 

DOBRO DZIECKA JAKO CEL 

NAJWYŻSZY 

-Czy ktoś może mnie 

zaadoptować?- Łukasz lat 5 

- Tak masz takie prawo a 

państwo ma obowiązek 

szczególnie zatroszczyć się o 

dobrą  adopcję / Art. 21/. 

-Jestem objęta statusem 

uchodźcy  z innego państwa i 

co? - Natalia lat 11 

-Jeżeli jesteś objęta statusem 

uchodźcy masz prawo do 

odpowiedniej ochrony i pomocy 

humanitarnej. Zapewnia Ci to 

państwo na terenie którego 

przebywasz. / Art. 22/. 

 

-Jestem sprawny inaczej?- 

Kama lat 7 

- Jeżeli jesteś w  takiej sytuacji   

,to państwo powinno zapewnić 

Ci aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym/ Art. 23/. 

 
PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA 

-Kto zapewni mi ochronę 

zdrowia i leczenie- Wera lat 14 

- Państwo uznaje prawo dziecka 

do jak najwyższego poziomu 

zdrowia i udogodnień w 

zakresie leczenia / Art. 24 /. 

 

-Co mogę wiedzieć o swoim 

zdrowiu?- Ewa lat 8 

- Jeżeli jesteś w szpitalu lub 

innym ośrodku  masz prawo do 

oceny  sposobu leczenia/Art. 25/ 

 

 



 

PRAWO DO GODZIWYCH  

WARUNKOW SOCJALNYCH  

-Czy mam prawo do 

korzystania z systemu 

zabezpieczenia społecznego? –

pyta Iwona lat 17 

-Masz prawo do otrzymywania 

środków utrzymania a powinny 

one odpowiadać Twoim 

potrzebom . Możesz też 

korzystać z ubezpieczeń 

społecznych / Art. 26 /. 

-Jaki jest poziom mojego życia 

kiedy jestem dzieckiem?- 

Kamila lat 12  

-Państwo uznaje prawo każdego 

dziecka do poziomu życia 

odpowiadającego jego 

rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu, duchowemu, 

moralnemu i społecznemu a 

główna odpowiedzialność 

ponoszą rodzice /art. 27/ 

 
PRAWO DO NAUKI 

-Czy każde dziecko ma prawo 

do nauki?- pyta Iza lat 6 

- Tak, każde dziecko ma  prawo 

do nauki ale obowiązkiem 

dziecka jest uczyć się /Art. 28/. 

 

-Bardzo chciałbym grać na 

pianinie, jak to zrobić?- Jaś 

lat4 

-Nauka każdego dziecka 

powinna być ukierunkowana na 

rozwijanie osobowości, 

talentów oraz zdolności 

umysłowych i fizycznych dziecka  

/ Art. 29/.  

 

-Należę do mniejszości 

narodowej, czy mam prawo do 

własnej kultury i języka? –Ola 

lat17 

-Tak masz prawo do posiadania 

i korzystania z własnej kultury , 

do praktykowania swej religii i 

używania własnego  języka 

włącznie z innymi członkami tej 

grupy / Art. 30/. 

 

-Jestem zmęczona, czy mogę się 

zrelaksować,  mieć chwilę 

czasu dla siebie?- Ala lat 8 

-Każde dziecko ma prawo do 

wypoczynku i czasu wolnego, do 

uczestniczenia w zabawach i 

zajęciach rekreacyjnych oraz 

nieskrępowanego uczestnictwa 

w życiu kulturalnym i 

artystycznym / Art. 31/. 

 

 



 

OCHRONA PRZED RÓŻNYMI 

FORMAMI WYZYSKU, W TYM 

WYZYSKIEM EKONOMICZNYM 

-Nie mam 18 lat czy mogę 

pracować?- Wika lat 17 

-Państwo ma zagwarantować 

ochronę dziecka przed 

wyzyskiem ekonomicznym, 

przed wykonywaniem pracy , 

która może być niebezpieczna , 

która koliduje z nauka i szkodzi 

zdrowiu / Art. 32/. 

 

-Czy narkotyki są szkodliwe? -

pyta Iwona lat 15 

-Narkotyki szkodzą zdrowiu 

dlatego  państwo  podejmuje 

wszelkie  odpowiednie  kroki   

by chronić  dzieci przed 

używaniem narkotyków oraz 

wykorzystywaniem ich do 

produkcji tego typu substancji i  

handlu nimi  Twoim 

obowiązkiem jest unikać 

narkotyków / Art. 33 ./   

-Czy mam prawo do ochrony 

przed wykorzystywaniem 

seksualnym ?- Klaudia lat 13 

- To oczywiste, że państwo 

zobowiązane jest do ochrony 

dziecka przed wszelkimi 

formami wyzysku seksualnego 

i nadużyć seksualnych /Art. 34/. 

-Czy mogę  być sprzedany, 

kupiony      jak           zabawka  

w sklepie?- Wiktor lat 17 

-Państwo przeciwdziała 

uprowadzeniom, bądź handlem 

dziećmi , dokonywanych dla 

jakichkolwiek celów i w 

jakiejkolwiek formie /Art. 35/. 

-Jestem dzieckiem czy  ktoś dba 

o moje dobro?- Julita lat 14 

- Państwo chroni dziecko przed 

wszelkimi innymi formami 

wyzysku, w jakimkolwiek 

aspekcie  narusza dobro 

dziecka/ Art. 36/. 

 
OCHRONA PRZED NIELUDZKIM 

TRAKTOWANIEM 

-Czy pozbawiony wolności 

mogę być źle traktowany?- 

Jurek 17 lat 

-Państwo chroni dziecko przed   

torturowaniem, nieludzkim czy 

poniżającym traktowaniem lub 

karaniem. Żadne dziecko nie 

może być  pozbawione wolności 

w sposób bezprawny. Natomiast 

każde zatrzymane  dziecko  ma 

prawo do humanitarnego 

traktowania i otrzymania 

odpowiedniej pomocy /Art.37/. 

 

 



 

DZIECKO A DZIAŁANIA ZBROJNE 

-Nie mam 18 lat czy  mogą 

mnie wziąć na wojnę?- Mirek 

lat 17 

- Państwo zapewnia każdemu 

dziecku poniżej 15 roku życia 

prawo do ochrony przed 

bezpośrednim udziałem w 

działaniach zbrojnych/Art. 38/. 

-Byłam w centrum  działań 

wojennych ?- Julka lat 15 

-Państwo ułatwia przebieg 

rehabilitacji fizycznej lub 

psychicznej dziecka ,które padło 

ofiarą jakiejkolwiek formy 

zaniedbania, wyzysku lub 

wykorzystania, torturowania lub 

jakiejkolwiek innej formy 

okrutnego czy poniżającego 

traktowania albo karania bądź 

konfliktu zbrojnego /Art. 39/. 

 
OCHRONA DZIECKA W PROCESIE 

KARNYM 

-Nie mam 18 lat a zrobiłem coś 

złego?  – Wicek 17 lat 

-Każde dziecko, podejrzane, 

oskarżone lub uznane winnym 

zarzucanego mu czynu ma 

prawo do godnego traktowania 

z uwzględnieniem wieku. Ma 

także prawo do zapoznania się   

ze  stawianymi mu zarzutami .    

Jego  sprawa  powinna  być 

rozpatrzona      jak najszybciej 

w uczciwym procesie,i przez 

bezstronną i niezawisłą  władzę. 

/Art. 40 /. 

-Czy konwencja praw dziecka 

jest lepsza od prawa 

państwowego?- Kaja lat 16 

-Konwencja Praw Dziecka i 

Prawo Państwowe działają 

równolegle. Może  jednak się 

zdarzyć, że prawo wewnętrzne 

państwa lepiej  chroni dzieci a 

konwencja  nie może ograniczyć 

tej ochrony - /Art. 41/. 

 

CZĘŚĆ II 

KOMITET PRAW DZIECKA 

- Kto nas dzieci informuje o 

naszych prawach i działaniach 

na rzecz tych praw?- pyta Asia 

lat 17 

- Asiu ! zadałaś bardzo dobre i 

trafne pytanie . Oczywiście 

Państwo informuje o waszych 

prawach i działaniach na rzecz 

tych praw /Art42- 45/. 

CZĘŚĆ III 

-Od kiedy Konwencję 

wprowadzono w życie i  ile 

państw w sposób szczególny 



 

przystąpiło do niej  -ostatnie 

pytanie od  Janka  lat 17 

-Najważniejszym aktem 

prawnym, który określa prawa 

dziecka  jest Konwencja o 

prawach dziecka. Potocznie 

nazywa się ją światową 

konstytucją praw dziecka. 

Została uchwalona 20 listopada 

1989 roku przez Zgromadzenie    

Ogólne Narodów 

Zjednoczonych. Wszystkie 192 

kraje, które zdecydowały się 

ratyfikować ten dokument, 

zobowiązały się do 

respektowania i realizowania 

jego zapisów. Polska uczyniła 

to w 1991 roku. 

 

 

 

 

P.S 

Powyższa  Konwencja Praw 

Dziecka przedstawiona jest w 

formie pytań dzieci i 

odpowiedzi Rzecznika Praw 

dziecka TPD w Nowym Sączu.  


