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Zasady zaliczenia ćwiczeń

• Wszystkie informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu Prawa 
Człowieka i systemy ich ochrony znajdują się na stronie osobistej 
prowadzącego.

• Wszelkie dodatkowe kwestie będą rozstrzygane z prowadzącym.



1. Wprowadzenie do przedmiotu

• 04.10.2015



Czym są Prawa Człowieka ?

,, Przez pojęcie praw człowieka rozumie 
się najczęściej prawa przysługujące 
każdemu człowiekowi, bez względu na 
jego przynależność państwową czy 
pozycję społeczną" 

Prof. Bogusław Banaszak, Prawo Konstytucyjne, wyd. 6, str. 356



„[…] pojęcie praw człowieka trzeba identyfikować 
nie tylko z całym systemem uprawnień z natury 
przysługujących każdemu człowiekowi, ale również 
z systemem sformalizowanych gwarancji i 
mechanizmów zapewniających mu ochronę przed 
nieuzasadnioną ingerencją zarówno władz 
publicznych i instytucji ją reprezentujących, jak i 
innych jednostek oraz podmiotów prawa.”

Prof. Mariusz Jabłoński, dr Sylwia Jarosz-Żukowska  Prawa 



Prawa człowieka

Jest to pojęcie oświeceniowe, po raz pierwszy użyte w Karcie Praw 
Wirginii z 1776  roku. Mają charakter:

• powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu 
człowiekowi

• przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia

• niezbywalny – nie można się ich zrzec

• nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być 
przez nią dowolnie regulowane

• naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez 
władzę państwową



Rodzaje praw człowieka

Osobiste prawa człowieka

- zapewniają jednostce prawo do życia, posiadania własnych
poglądów i religii,

Obywatelskie prawa człowieka

- zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały
przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje.

Polityczne prawa człowieka



Socjalne prawa człowieka

- zapewniają prawo do nauki, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, zabezpieczenia
zdrowia i życia.

Ekonomiczne prawa człowieka

- gwarantują jednostce prawo do posiadania własnej własności,
dziedziczenia oraz prawo do pracy.

Kulturalne prawa człowieka

- zapewniają prawo do korzystania z dóbr kultury, wolność twórczości



Klasyfikacja praw człowieka

• I. Prawa i wolności:  a) 
osobiste,  b) polityczne,  c) 
ekonomiczne, socjalne, 
kulturalne; 

• II. Prawa i wolności 
obywatelskie;

III. Prawa i wolności:  a) 
indywidualne,  b) zbiorowe 
(kolektywne); IV. Prawa i 
wolności:  a) nienaruszalne 
(niederegowalne),  b) 
wzruszalne (deregowalne). 



Źródła prawa

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 
roku (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 217/III A), -

• Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
(nazywana również: Europejska Konwencja Praw Człowieka) 
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 
(Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284), -

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty 
do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 
r. Nr 38, poz. 167), -

• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 



Prawo a wolność

Prawo              prawo podmiotowe: uprawnienie jednostki, z którym 
skorelowany jest prawny obowiązek określonego zachowania się 
innego podmiotu (państwa).

Wolność              Swoboda podejmowania wyboru w granicach 
prawem wyznaczonych.



Generacje praw człowieka

I Generacja praw człowieka - Prawa człowieka I generacji zostały zdefiniowane i 
zapisane przez ONZ w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. 
Są to tzw. prawa podstawowe (fundamentalne). Przysługują każdemu człowiekowi i są 
niezależne od ustroju politycznego obowiązującego w państwie.



I Generacja praw człowieka

• prawo do życia, 

• bierne i czynne prawo 
wyborcze, 

• prawo zrzeszania się, 

• prawo do wyrażania swoich 
opinii, 

• skarg na organy państwa, 
prawo do udziału w życiu 
publicznym, prawo do wolności 
osobistej,

prawo do wolności wyznania,

prawo do wolności sumienia,

prawo do wolności myśli,

prawo do wolności wyrażania 
poglądów,

prawo do wolności od tortur, 

prawo równość każdego wobec 
prawa,

prawo do osobowości prawnej, 



II Generacja praw człowieka

Do praw człowieka II generacji zalicza się prawa ekonomiczne, 
socjalne i kulturalne. Gwarantują one jednostce bezpieczeństwo 
socjalne. Zostały zapisane w Międzynarodowym Pakcie Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.



• prawo do pracy, 

• prawo do wynagrodzenia, 

• prawo do świadczeń 
socjalnych, 

• prawo do ubezpieczeń 
zdrowotnych,

• prawo do wypoczynku, 

• prawo do ochrony zdrowia, 

• prawo do edukacji, 

• prawo do uczestnictwa w życiu 
kulturalnym.



III Generacja praw człowieka

Prawa człowieka III generacji stanowią prawa solidarnościowe. 
Odnoszą się do zasad i praw przysługujących całym zbiorowością, a 
nie tylko pojedynczym jednostkom.



• prawo do pokoju, 

• prawo do wolnego życia, 

• prawo do demokracji,

prawo do pomocy humanitarnej, 

prawo do własnej tożsamości, 

prawo do praw etnicznych, w 
tym religijnych.


