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Zajęcia nr 1: Zajęcia organizacyjne. Zagadnienia wprowadzające: 

• prawa człowieka – definicja, przymioty praw człowieka 

• stadia rozwoju praw człowieka 

• generacje praw człowieka 

• prawo a wolność 

• podmioty praw człowieka, adresaci praw człowieka 

• źródła praw człowieka 

• ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności człowieka  

o zasada proporcjonalności 

o prawa jednostki w stanach nadzwyczajnych (art. 228-234 

Konstytucji RP)  

• ograniczenia praw i wolności w prawie międzynarodowym 

Zajęcia nr 2: Krajowy system ochrony praw człowieka: 

• środki ochrony praw i wolności (art. 77-81 Konstytucji RP) 

o prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z 

prawem działaniem organów władzy publicznej 

o prawo do zaskarżania decyzji i orzeczeń 

o wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

o skarga konstytucyjna 

• skarga konstytucyjna (art. 79 Konstytucji RP) 

o zakres podmiotowy i przedmiotowy 

o przesłanki materialne skargi konstytucyjnej 

o przesłanki formalne skargi konstytucyjnej 

• Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 208-212 Konstytucji RP) 
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• ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym 

• ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Zajęcia nr 3: Uniwersalizm i regionalizm w ochronie praw człowieka 

• uniwersalny system ochrony praw człowieka 

o Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

(MPPOiP) 

o Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych  

i Kulturalnych (MPPGSiK) 

o Komitet Praw Człowieka 

• europejski system ochrony praw człowieka – system Rady Europy 

o Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

o Europejski Trybunał Praw Człowieka 

o skargi międzypaństwowe (art. 33 EKPCz) oraz skargi indywidualne 

(art. 34 EKPCz) 

• europejski system ochrony praw człowieka – system Unii Europejskiej 

o Karta Praw Podstawowych 

o przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka 

• prawo do prywatności – omówienie wybranych aspektów wraz z 

orzecznictwem ETPCz (m.in. sprawa Alicji Tysiąc vs. Polska) 

• wolność myśli, sumienia i wyznania - omówienie wybranych aspektów wraz 

z orzecznictwem ETPCz (m.in. sprawa Lautsi vs. Włochy) 

Zajęcia nr 4: KOLOKWIUM (18 stycznia 2020 r.)  

Zajęcia nr 5: Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

• wymogi dopuszczalności skargi indywidualnej 

• przesłanki niedopuszczalności skargi indywidualnej 

• postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

• wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

• wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  


