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Mamy prawo 

do życia 

w czystym 

środowisku.



Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi

przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest

przyrodzona godność ludzka.

Prawa te mają charakter:

• powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu

człowiekowi

• przyrodzony – przysługują każdemu z samego faktu bycia

człowiekiem

• 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

• niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.

Prawo jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo

innego człowieka.



Historia praw człowieka:
• 1215 – Magna Charta Libertatum – Wielka Karta Swobód wydana przez króla Anglii

Jana bez Ziemi – żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo

wyrzucony z posiadłości (…) jak tylko na podstawie legalnego wyroku równych jemu

albo na podstawie prawa ziemskiego

• 1573 – Konfederacja warszawska

• 1628 – Petycja o prawo

• 1679 – Habeas Corpus Act

• 1689 – Bill of Rights (Deklaracja Praw) w Wielkiej Brytanii

• 1690 – John Locke w Dwóch traktatach o rządzie przedstawia

teorię praw naturalnych jednostki.

• 1776 – Karta Praw Wirginii

• 1789 – Deklaracja praw człowieka i obywatela

• konwencje genewskie - szereg umów z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy

humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będących częścią

międzynarodowego prawa humanitarnego.

• od 1919 działalność Czerwonego Krzyża

• 1920–1946 – działalność Ligi Narodów

• 10 grudnia 1948 – przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Powszechnej deklaracji praw człowieka

• 4 listopada 1950 – uchwalenie Europejskiej konwencji praw człowieka

• 1966 – Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

• 18 grudnia 1979 – Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Konwencję w sprawie

likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW)

• do 1989 – powstało około 60 szczegółowych konwencji (m.in. o prawach dziecka)

• 1990 – Dokument Kopenhaski – proklamuje demokrację parlamentarną jako jedyny

ustrój dopuszczalny w Europie.



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 prawa podstawowe (fundamentalne), wynikające z natury

ludzkiej. Przysługują każdemu człowiekowi i są niezależne od

ustroju politycznego obowiązującego w państwie.



Do praw I generacji zalicza się:

Prawa osobiste:

• prawo do życia, 

• prawo do wyrażania swoich opinii,

• 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 równości każdego wobec prawa, 

• prawo do osobowości prawnej, 

• prawo do rzetelnego procesu sądowego, 

• prawo do tajemnicy korespondencji,

• prawo własności,

• prawo do prywatności,

• prawo do ochrony prawnej, 

• prawo do swobodnego przemieszczania się.

Prawa obywatelskie i polityczne:

• czynne i bierne prawo wyborcze,

• prawo zrzeszania się, 

• prawo do udziału w życiu publicznym,

• prawo do obywatelstwa,

• prawo skargi na organy państwowe, 

• prawo do informacji.



II Generacja praw człowieka

Prawa II generacji to prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, zapewniają jednostce

rozwój fizyczny i duchowy i bezpieczeństwo socjalne. Nakładają na państwo obowiązki

ekonomiczne i socjalne wobec obywatela. Źródłem praw II generacji jest min.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych z 1966 roku.

Do praw II generacji należą:

Prawa ekonomiczne:

• Prawo do pracy,

• Prawo do godziwego wynagrodzenia,

• Prawo do słusznych warunków pracy,

• Prawo do tworzenia związków zawodowych,

Prawa socjalne:

• Prawo do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń,

• Prawo do ubezpieczeń zdrowotnych,

• Prawo do wypoczynku,

• Prawo do ochrony zdrowia,

• Prawo do zabezpieczenia społecznego.

Prawa kulturalne:

• Prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym,

• Prawo do nauki,

• Prawo do swobodnych badań,

• Prawo do korzystania z osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego,

• Prawo do wolności sztuki.



III Generacja praw człowieka

Do praw III generacji należą:

• Prawo do pokoju,

• Prawo do demokracji,

• Prawo do rozwoju,

• Prawo do zdrowego środowiska naturalnego,

• Prawo do pomocy humanitarnej,

• Prawo narodów do samostanowienia,

• Prawo do równości wszystkich ludów i narodów,

• Prawo do własnych zasobów i bogactw naturalnych,

• Prawo do wspólnego dziedzictwa przeszłości,

• Prawo do ochrony danych osobowych,

• Prawo do zachowania własnej tożsamości i praw etnicznych 

(odnosi się do mniejszości narodowych i etnicznych).



Prawo do zdrowego środowiska naturalnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2 kwietnia 1997

Art. 74.

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo 

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4, Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony

i poprawy stanu środowiska.

Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 

odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady 

tej odpowiedzialności określa ustawa.



• Na jakie kategorie podzielone są prawa człowieka?

• Jaki charakter mają prawa człowieka?

• Do której generacji praw należy prawo człowieka 

do czystego środowiska? 



Organizacje ekologiczne



Wybrane organizacje ekologiczne
Fundacja Nasza Ziemia, założona w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-

Meysztowicz, realizuje cele pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji

ekologicznej i obywatelskiej.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) jest organizacją

pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska.

Fundacja WWF powstała w 1961 roku z inicjatywy generalnego dyrektora

UNESCO Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie zagrożenie dla przyrody

wynikające z dewastacji i nieograniczonych polowań. WWF od początku swojego

istnienia gromadzi fundusze niezbędne do ochrony przyrody oraz promuje

edukację i badania, które służą ocaleniu najbardziej zagrożonych gatunków

i siedlisk na Ziemi. Założenia organizacji zawarte są w haśle: „Chronić przyrodę

z ludźmi i dla ludzi”.

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca od 1971r.

na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koncentruje się na najbardziej

istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Klub Gaja jest jedną z najstarszych niezależnych pozarządowych organizacji

zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce.

Liga Ochrony Przyrody (LOP) powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym

założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie

młodzieży na bogactwo i piękno przyrody, budzenia jej umiłowania, szerzenie

zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony przyrody stanowiącej część ochrony

środowiska.



Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” istnieje od 1996 roku w miejscowości Lipowa.

Zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków

drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków.

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" istnieje od 1999 roku i jest grupą

wolontariuszy, która stara się nieść pomoc oraz poświęca swój czas zwierzętom

potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy

społecznej ogółu członków.

Stowarzyszenie Ochrony Sów: Sowy SOS - zostało założone w 2007 roku.

Funkcjonuje na terenie całego kraju, a część zadań realizowana jest regionalnie.

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest ochrona czynna, monitoringi zwierząt ze

wskazaniem na sowy.

Stowarzyszenie Wiejskie Zielona Przestrzeń zostało zarejestrowane w 2006 r.

Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest

idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi.

Towarzystwo na rzecz Ziemi (TNZ)jest ogólnopolską organizacją działającą na

rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz

ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian powstało w Siedlcach w roku 1994. Swoją

misję określa jako ochronę dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.

VIVA Akcja dla zwierząt jest fundacją znaną z akcji, demonstracji oraz

protestów, mających na celu ochronę praw zwierząt, także poprzez zachęcanie

do ich adopcji oraz propagowanie wegetarianizmu.





Dlaczego 

warto dbać 

o środowisko?





Co mogę już 

teraz zrobić dla 

mojej Planety? 


