
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (ang. 

UNCRC) 

Ochrona praw dzieci i młodzieży 

Twoje prawa opisane są w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (ang. UNCRC). Jednym z 

zadań należących do Komisarza jest upewnienie się, że mieszkańcy Szkocji mają 

świadomość istnienia tego międzynarodowego prawa. 

Artykuły Konwencji ONZ o Prawach Dziecka 

Artykuł 1 

Prawa te przysługują każdej osobie poniżej 18-go roku życia. 

Artykuł 2 

Masz prawo do ochrony przed dyskryminacją.  

Artykuł 3 

Dorośli powinni w jak najlepszy sposób dbać o Twoje dobro. 

Artykuł 4 

Masz prawo do tego, aby rząd realizował Twoje prawa. 

Artykuł 5 

Masz prawo do otrzymywania porad ze strony swoich rodziców oraz rodziny. 

Artykuł 6 

Masz prawo do życia. 



Artykuł 7 

Masz prawo do otrzymania imienia i uzyskania narodowości. 

Artykuł 8 

Masz prawo do posiadania tożsamości.  

Artykuł 9 

Masz prawo do mieszkania ze swoimi rodzicami, chyba że zagraża to Twojemu dobru.  

Artykuł 10 

Jeśli Ty i Twoi rodzice mieszkacie w innych krajach, masz prawo do bycia zjednoczonym 
ze swoimi rodzicami i wspólnego zamieszkania z nimi w jednym miejscu. 

Artykuł 11 

Nie powinieneś zostać porwany.  

Artykuł 12 

Masz prawo do wyrażania swojej opinii, która powinna być wysłuchana i poważnie 
potraktowana.   

Artykuł 13 

Masz prawo do poszukiwania informacji i wyrażania swoich opinii, poprzez sztukę, 
wypowiedzi ustne i pisemne, chyba że narusza to prawa innych osób. 

Artykuł 14 

Masz prawo do swobody myśli i wyznania otrzymując porady ze strony rodziców.   

Artykuł 15 

Masz prawo do przebywania z przyjaciółmi oraz dołączania do lub zakładania klubów, 

chyba że narusza to prawa innych osób.  

Artykuł 16 

Masz prawo do życia prywatnego. Na przykład, możesz prowadzić pamiętnik, którego 

inne osoby nie mogą przeglądać.   

Artykuł 17 

Masz prawo do zbierania informacji pochodzących z mediów. 



Artykuł 18 

Masz prawo do bycia wychowywanym przez rodziców, jeśli to możliwe. 

Artykuł 19 

Masz prawo do ochrony przed krzywdą lub złym traktowaniem.  

Artykuł 20 

Masz prawo do specjalnej ochrony, jeśli nie możesz mieszkać ze swoimi rodzicami.   

Artykuł 21 

Masz prawo do najlepszej opieki, jeśli jesteś adoptowany lub mieszkasz w rodzinie 
zastępczej.  

Artykuł 22 

Masz prawo do specjalnej ochrony oraz pomocy, jeśli jesteś uchodźcem. 

Artykuł 23 

Jeśli jesteś niepełnosprawny, umysłowo lub fizycznie, masz prawo do specjalnej opieki 
oraz edukacji.   

Artykuł 24 

Masz prawo do możliwie najlepszej ochrony zdrowia oraz opieki medycznej i informacji.  

Artykuł 25 

Masz prawo do tego, aby Twoje warunki mieszkalne były regularnie sprawdzane, jeśli 

mieszkasz z dala od domu.  

Artykuł 26 

Masz prawo do uzyskania pomocy ze strony rządu, jeśli żyjesz w ubóstwie lub w 

potrzebie.    

Artykuł 27 

Masz prawo do odpowiedniego standardu życia.  

Artykuł 28 

Masz prawo do edukacji.  



Artykuł 29 

Masz prawo do edukacji kształtującej Twoją osobowość, szacunek wobec praw innych 

osób oraz środowiska naturalnego.  

Artykuł 30 

Jeśli należysz do mniejszości etnicznej, masz prawo do korzystania z własnej kultury, 

praktykowania własnej religii oraz używania własnego języka. 

Artykuł 31 

Masz prawo do zabawy oraz odpoczynku poprzez uprawianie sportu, muzyki lub sztuk 
teatralnych.   

Artykuł 32 

Masz prawo do ochrony przed pracą, która zagraża Twojemu zdrowiu lub edukacji.   

Artykuł 33 

Masz prawo do ochrony przed niebezpiecznymi narkotykami.  

Artykuł 34 

Masz prawo do ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym.  

Artykuł 35 

Nikt nie może Cię porwać lub sprzedać.  

Artykuł 36 

Masz prawo do ochrony przed jakimkolwiek rodzajem wyzysku.  

Artykuł 37 

Masz prawo do tego, aby nie karano Cię w sposób okrutny lub krzywdzący. 

Artykuł 38 

Masz prawo do ochrony w czasach wojny. Jeśli nie ukończyłeś 15-go roku życia, nigdy 
nie powinieneś być zmuszany do dołączenia do wojska lub podejmowania walki.  

Artykuł 39 

Masz prawo do pomocy, jeśli zostałeś skrzywdzony, zaniedbany lub źle potraktowany.  



Artykuł 40 

Masz prawo do uzyskania pomocy we własnej obronie, jeśli zostałeś oskarżony o 

złamanie zasad prawa.  

Artykuł 41 

Masz prawo do wszelkich praw w swoim kraju lub za granicą, które nadają Ci lepsze 

prawa niż prawa tutaj opisane.  

Artykuł 42 

Wszystkie osoby dorosłe i dzieci powinny wiedzieć o istnieniu niniejszej konwencji.   

Dalsze artykuły 

Artykuły 43 – 54 dotyczą sposobów, w jakie rządy oraz organizacje międzynarodowe 

będą gwarantować ochronę praw dzieci.  

Odnośniki 

Niniejsza wersja Konwencji ONZ o Prawach Dziecka (ang. UNCRC) została 

przygotowana przez organizację Save the Children. 

Patrz: wersja Konwencji ONZ o Prawach Dziecka przygotowana wspólnie z Rządem 

Szkocji (w języku angielskim).  

 


