
KOMU PRZYSŁUGUJĄ 
PRAWA DZIECKA
Artykuł 1 Wszystkie prawa zawarte 
w  tej  Konwencji  przysługują  Ci,  dopóki 
jesteś dzieckiem, czyli do ukończenia 18 
roku życia.
Artykuł 2  Prawa,  o  których  jest  mowa 
w  tej  Konwencji,  mają  wszystkie  dzie-
ci, bez wyjątku, a więc również Ty; bez 
względu  na  to,  kim  jesteś,  gdzie miesz-
kasz, czym zajmują się Twoi rodzice, jakim mówisz językiem, jaką wy-
znajesz religię, jakiej jesteś płci, czy jesteś w pełni sprawny, czy też 
nie, czy jesteś bogaty, czy biedny. Wszystkie dzieci są równe wobec 
prawa i nikogo nie można dyskryminować.

KTO ODPOWIADA ZA OCHRONĘ TWOICH 
PRAW
Artykuł 3  Wszystkie  instytucje  i  urzędy  zajmujące  się  sprawami 
dzieci powinny w swoich działaniach kierować się Twoim dobrem i do-
brem innych dzieci. 
Artykuł 4 Państwo ma obowiązek przestrzegania Twoich praw.

PRAWO DO ŻYCIA 
I TOŻSAMOŚCI
Artykuł 6 Masz prawo do życia. Pań-
stwo powinno zapewnić Ci odpowied-
nie warunki do życia i rozwoju.
Artykuł 7  Po  Twoich  narodzinach 
powinien  zostać  sporządzony  akt 
urodzenia.  Od  momentu  narodzin 
masz  prawo  do  imienia  i  obywatel-
stwa. Masz prawo, jeżeli jest to tyl-
ko możliwe, poznać swoich rodziców 
i być przez nich wychowywany.
Artykuł 8 Państwo powinno respek-
tować  Twoje  prawo  do  tożsamości, 
czyli  między  innymi:  imienia,  nazwi-
ska,  obywatelstwa  i  powiązań  ro-
dzinnych. 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE
Artykuł 5 Twoi rodzice lub opiekunowie powinni jak najlepiej wspierać 
Twój rozwój i uczyć Cię, jak korzystać z przysługujących Ci praw. Pań-
stwo ma obowiązek uszanować prawo Twoich rodziców i opiekunów do 
kierowania Twoim rozwojem.

Artykuł 9 Masz prawo miesz-
kać  ze  swoimi  rodzicami, 
chyba że nie jest to dla Cie-
bie dobre (np. jesteś krzyw-
dzony).  Jeśli  Twoi  rodzi-
ce  mieszkają  osobno,  masz 
prawo  utrzymywać  kontakt 
z każdym z nich, chyba że to 
byłoby dla Ciebie szkodliwe. 
Artykuł 10  Jeśli  Ty  i  Twoi 
rodzice  zostaliście  rozdzie-
leni  i  mieszkacie  w  różnych 
krajach,  macie  prawo  utrzy-
mywać ze sobą kontakt i od-

wiedzać się, a także zamieszkać w jednym kraju i być razem. 
Artykuł 11 Państwo ma obowiązek chronić Cię przed nielegalnym upro-
wadzeniem za granicę bez zgody rodziców. 
Artykuł 18  Oboje  rodzice  są  odpowiedzialni  za  Twoje  wychowanie 
i właściwy rozwój. Zawsze powinni kierować się Twoim dobrem. Pań-
stwo powinno ich w tym wspierać oraz pomagać im np. zapewniając po-
wstanie odpowiedniej liczby przedszkoli, szkół, przychodni. etc. 
Artykuł 20 Jeśli rodzice nie mogą się Tobą opiekować, Państwo musi 
Ci zapewnić specjalną ochronę, pomoc i opiekę zastępczą. Ci, którzy 
się Tobą zaopiekują, powinni szanować Twoją kulturę i religię. 

PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNYCH 
POGLĄDÓW
Artykuł 12 Masz prawo wypowiadać swoje zdanie w sprawach, które 
Ciebie dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć je pod uwagę. 
Nawet w postępowaniu przed sądem.
Artykuł 14 Masz prawo do swobody myśli,  sumienia  i wyznania,  ale 

nie może to ograniczać praw innych 
osób.  Twoi  rodzice  powinni  pomóc 
Ci  wybrać  najlepszą  drogę  rozwoju, 
która jest zgodna z przysługującymi 
Ci prawami. 
Artykuł 15 Masz prawo zapisania się 
do  różnych  stowarzyszeń,  o  ile  nie 
ogranicza to praw innych osób.

PRAWO DO ODPOCZYNKU
Artykuł 31 Masz prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczest-
nictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

OCHRONA PRZED PRZEMOCĄ
Artykuł 19 Masz  prawo  do  ochrony  przed  przemocą  fizyczną,  psy-
chiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wy-
korzystywać w celach seksualnych.
Artykuł 32 Masz prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która 
jest niebezpieczna,  szkodliwa dla Twojego zdro-
wia  lub  przeszkadza Ci w  nauce.  Jeśli  pracu-
jesz,  masz  prawo  do  odpowiednich  warun-
ków pracy (bezpieczeństwa i higieny) oraz 
sprawiedliwej zapłaty.
Artykuł 33 Nikt nie ma prawa angażować 
Cię w produkcję narkotyków i handel nimi 
ani zmuszać czy namawiać do ich zażywa-
nia.  Policja,  nauczyciele  i  inne  służby  ma-
ją za zadanie chronić Cię przed dostępem 
do nich. 
Artykuł 34  Masz  prawo  do  ochro-
ny  przed  wszystkimi  formami  wy-
korzystywania  seksualnego.  Nikt 
nie ma prawa dotykać Cię w sposób, 
którego sobie nie życzysz i nakłaniać 
lub zmuszać Cię do kontaktów seksualnych.
Artykuł 35  Obowiązkiem  Państwa,  w  którym 
mieszkasz, jest ochrona Ciebie i innych dzieci przed 
porwaniem i sprzedażą. Policja i inne służby państwowe powinny prze-
ciwdziałać wszelkim próbom uprowadzenia Cię czy sprzedania. 
Artykuł 36 Masz prawo do ochrony przed wszystkimi innymi formami 
wyzysku, które naruszają Twoje dobro.
Artykuł 39 Jeżeli jesteś ofiarą wojny, torturowania, wyzysku czy za-
niedbania masz prawo do szczególnej pomocy i opieki. Państwo powin-
no zadbać, abyś mógł odzyskać zdrowie fizyczne  i psychiczne w wa-
runkach poszanowania Twoich praw i Twojej godności.

OCHRONA PRZED 
KONFLIKTEM ZBROJNYM
Artykuł 38 Jeśli nie masz 15 lat, Państwo nie 
może  rekrutować  Cię  do wojska  i musi  chro-
nić Cię przed bezpośrednim udziałem w działa-
niach zbrojnych. 

OCHRONA 
W PROCESIE KARNYM
Artykuł 37  Jeżeli  złamałeś  prawo, 
nie powinieneś przebywać w więzie-
niu z dorosłymi i masz prawo utrzy-
mywać  kontakt  ze  swoją  rodziną 
oraz prawo do pomocy prawnej  lub 
innej  np.  psychologa.  Masz  prawo 
zgłaszać sytuacje, w których jesteś 
źle traktowany.

Artykuł 40 Jeżeli złamałeś prawo (Sąd może Cię skazać tylko za bar-
dzo poważne przestępstwa), powinieneś uzyskać pomoc prawną i być 
właściwie traktowany przez system sprawiedliwości. 

PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW 
I POWOŁYWANIA SIĘ NA INNE
Artykuł 41 Jeśli prawo Twojego kraju za-
pewnia lepszą ochronę i realizację Twoich 
praw  niż  artykuły  tej  Konwencji,  to  pra-
wo  Twojego  kraju  powinno  obowiązywać 
w pierwszej kolejności.
Artykuł 42 Masz prawo znać swoje pra-
wa!  Państwo  powinno  zadbać,  aby  prawa 
zawarte  w  tej  Konwencji  były  znane  za-
równo wśród dzieci, jak i dorosłych.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez Państwo, które są spisane w dokumencie 

nazwanym Konwencją o prawach dziecka?

Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca Twoje prawa. Państwa, które ją podpisały, muszą 

przestrzegać zawartych w niej praw. Każde prawo jest ujęte w osobny punkt, który w akcie prawnym, jakim jest ta Konwencja, 

nazywany jest „artykułem”. Żeby łatwiej czytało Ci się ten dokument, poszczególne prawa zostały posegregowane tematycznie.

Jeżeli nie wiedziałeś, przeczytaj uważnie ten dokument.

Konwencja o prawach dziecka zawiera łącznie 54 artykuły. Artykuły 43-54 dotyczą tego, jak dorośli i Państwo powinni współpracować, aby prawa Twoje i innych dzieci były przestrzegane i chronione.
* Prawa przedstawione w tej publikacji nie są dosłownym powtórzeniem artykułów Konwencji o prawach dziecka tylko ich omówieniem.
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PRAWO DO 
PRYWATNOŚCI
Artykuł 16 Nikt  nie ma  prawa  do  inge-
rencji  w  Twoją  prywatność,  chyba  że 
robi  to  ze względu  na dobro Twoje  lub 
Twoich bliskich.

PRAWO DO INFORMACJI
Artykuł 13 Masz prawo do swobody wy-
powiedzi  w  każdej  formie  –  ustnej,  pi-
semnej,  rysunkowej  etc.  oraz  prawo  do 
zdobywania i przekazywania informacji. 
Artykuł 17 Masz prawo do uzyskiwania 
informacji  z  różnorodnych  źródeł.  Ga-
zety,  książki,  radio,  telewizja,  Internet 
i wszelkie inne media skierowane do dzie-
ci  powinny  dostarczać  Ci  takie  informa-
cje, które są zrozumiałe i nie wyrządzają 
Ci krzywdy. 

DOBRO DZIECKA JAKO CEL NAJWYŻSZY
Artykuł 21 W  przypadku  adopcji  najważniejsze  jest  Twoje  dobro. 
Te same prawa i zasady odnoszące się do traktowania Ciebie powinny 
obowiązywać zarówno w kraju, w którym się urodziłeś, jak i w innym 
kraju, w którym miałbyś zamieszkać po adopcji. 
Artykuł 22 Jeśli znalazłbyś się w jakimś kraju jako uchodźca (byłeś 
zmuszony wyjechać ze swojej ojczyzny, bo tam groziło Ci niebezpie-
czeństwo), należą Ci się takie same prawa, jak dzieciom, które urodzi-
ły się w kraju, do którego przybyłeś.
Artykuł 23  Jeśli  jesteś  dzieckiem  z  jakąkolwiek  niepełnosprawno-
ścią,  powinieneś mieć  zapewniony  dostęp  do  specjalistycznej  opieki 
medycznej,  do  edukacji,  przygotowania  zawodowego  i  rekreacji.  Po-

winieneś mieć  zapewnione  życie w wa-
runkach  gwarantujących  godność 
i umożliwiających Ci osiągnięcie nie-
zależności. 
Artykuł 25 Jeśli nie znajdujesz 
się pod opieką rodziców, tylko 
mieszkasz  na  stałe  lub  czaso-
wo  poza  swoim  rodzinnym do-
mem,  np. w  placówce  opiekuń-
czej, masz prawo do tego, aby 

sprawdzano, jakie masz tam wa-
runki,  jak  jesteś  leczony  a  także, 

czy sytuacja, z powodu której tam się znalazłeś, nie uległa zmianie. 

PRAWO DO GODZIWYCH WARUNKÓW 
SOCJALNYCH
Artykuł 24  Państwo  powinno  zapewnić  Ci  dostęp  do  jak  najlepszej 
opieki zdrowotnej i udogodnień w zakresie leczenia chorób i rehabili-
tacji zdrowotnej.
Artykuł 26 Masz prawo do otrzymywania po-
mocy i wsparcia od Państwa, jeśli Ty i Twoja 
rodzina jesteście ubodzy lub znajdujecie 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Artykuł 27  Masz  prawo  do  życia 
w warunkach zapewniających Ci wła-
ściwy  rozwój  fizyczny  i  psychiczny. 
Główną odpowiedzialność za to pono-
szą  Twoi  rodzice.  Państwo  powinno 
wspierać  rodziny,  których  nie  stać 
na  zapewnienie  dzieciom  odpowied-
niego poziomu życia. 

PRAWO DO 
EDUKACJI
Artykuł 28 Masz  prawo do  na-
uki.  Nauczanie  podstawowe  po-
winno  być  obowiązkowe  i  bez-
płatne dla wszystkich dzieci.
Artykuł 29  Edukacja  powin-
na  sprzyjać  rozwojowi  Twojej 
osobowość,  Twoich  zdolności 
i  umiejętności.  Powinna  tak-
że  rozwijać  szacunek  dla  praw 
człowieka,  rodziców  oraz  kultu-
ry i kraju, z którego pochodzisz. 

Poprzez odpowiednią edukację powinieneś uczyć się także tolerancji, 
życia w pokoju oraz ochrony środowiska naturalnego. 
Artykuł 30 Masz prawo do poznawania i korzystania z kultury, nauki 
i języka Twojej rodziny oraz wyznawania i praktykowania własnej re-
ligii. Nie jest istotne, czy w kraju, w którym mieszkasz, jest dużo czy 
mało osób, które myślą podobnie jak Ty. 


