
   

   

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 
 

Poniżej prezentujemy wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka ilustrowane 

pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci”, zrealizowanego w 

ramach akcji „Sędziowie rodzinni dzieciom” objętej honorowym patronatem Małżonki 

Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. 

Dzieci, w trakcie Konkursu zaznajomione przez nauczycieli z postanowieniami Konwencji 

o prawach dziecka, miały za zadanie samodzielnie przygotować prace plastyczne ilustrujące 

ich prawa. Taka formuła Konkursu pozwoliła na utrwalenie w świadomości dzieci ich praw 

i uświadomiła im, że mogą reagować, kiedy prawa te są łamane. 

Spośród ponad 17 000 nadesłanych prac plastycznych zwycięskie prace wybrali m.in. 

dr Piotr Rypson – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Hanna Wróblewska – 

dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. 

Kontynuując akcję rozpoczętą konkursem plastycznym dla dzieci Stowarzyszenie 

Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wspierane przez Przewodniczącego Krajowej Rady 

Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, propaguje ideę kształtowania społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka. 

Niniejsze materiały oraz 4000 prac dzieci, wraz z prośbą o ich prezentację na terenie 

sądów, trafiły do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych w całej Polsce.  
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Sędziów Rodzinnych  
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KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 
wybrane postanowienia Konwencji 

Art. 2 

1. Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały 

i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej konwencji wobec każdego dziecka, bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skory, płci, języka, religii, 

poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia 

lub jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. 

 

 

 

Art. 3 

1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne 

lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała 

ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. 

2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim 

stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki 

jego rodziców,  opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, 

i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz 

administracyjne.  

3. Państwa-Strony czuwają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki 

odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych 

przez kompetentne władze, w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia, 

jak również dotyczących właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego 

nadzoru. 



 

Art. 6 

1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia. 

2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia 

i rozwoju dziecka. 

Art. 8 

1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa 

dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków 

rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. 

2. W przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich 

elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu 

jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości. 

 

 

 

Art. 9 

1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich 

rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, 

podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu 

na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie 

w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców 

mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub 

zamieszkania dziecka. 

Art. 12 

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych 

własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów 

we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, 

stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.  

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość 

wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym 



dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego 

organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego. 

 

Art. 16 

1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji 

w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani 

bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 

2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub 

zamachom. 

 

Art. 18 

1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania 

zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój 

dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną 

odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie 

interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji 

Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 

prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci 

oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi. 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia 

dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów 

w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione. 

 

Art. 19 

1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 

ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania 

bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, 

dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ow) prawnego(ych) lub innej 

osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 



 

 

Art. 20 

1. Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy 

ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało 

prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. 

Art. 23 

1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne 

powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu 

godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne 

uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. 

 



 

Art. 27 

1. Państwa-Strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życia 

odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu 

i społecznemu. 

2. Rodzice (rodzic) lub inne osoby odpowiedzialne za dziecko ponoszą główną 

odpowiedzialność za zabezpieczenie w ramach swych możliwości, także finansowych, 

warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. 

3. Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych 

środków, będą podejmowały właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób 

odpowiedzialnych za dziecko w realizacji tego prawa oraz będą udzielały, w razie 

potrzeby, pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w zakresie 

żywności, odzieży i mieszkań. 

4. Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia łożenia na 

utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszących odpowiedzialność 

finansową za dziecko, zarówno na terenie Państwa-Strony, jak i za granicą. 

W szczególnych przypadkach, gdy osoba ponosząca odpowiedzialność finansową za 

dziecko mieszka w państwie innym niż dziecko, Państwa-Strony będą dążyły do 

przystąpienia do umów międzynarodowych lub do zawarcia takich umów, jak również 

do zawierania odpowiednich porozumień. 

 

 

 

 


