
17.04 PIĄTEK 

Temat: Prawa człowieka zapisane w Konstytucji RP 

 

Dziś jedynie proszę was o przeczytanie ze zrozumieniem:: 

Czy większość ma zawsze rację? 

Dyskusja, głosowanie, podejmowanie decyzji większością głosów to procedury charakterystyczne dla 

demokratycznych społeczności. Należy jednak pamiętać, że wola większości nie może naruszać praw i 

wolności tych, którzy stanowią mniejszość. Ochrona praw jednostek, praw mniejszości stanowi 

fundament nowocześnie rozumianego państwa demokratycznego. Demokrację większościową 

zastąpiła demokracja konstytucyjna (liberalna). 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Art. 30. 

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” 

 

Prawa człowieka to normy etyczne o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej 

kontaktach z państwem. Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: 

1) każda władza jest ograniczona;  

2) każdy człowiek posiada sferę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza;  

3) każdy człowiek może się domagać od państwa ochrony jego praw. 

 

Charakter praw człowieka 

Źródłem praw człowieka jest godność ludzka. Uznaje się ją za wartość przyrodzoną i niezbywalną 

każdego człowieka. Zasada poszanowania godności ludzkiej potwierdzona została w wielu 

dokumentach międzynarodowych. 

 

Powszechna deklaracja praw człowieka Art. 1 

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni 

rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu 

braterstwa.” 

 

Charakter praw człowieka 

Prawa człowieka mają charakter: 

powszechny — przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, płci, przynależności do danej 

grupy społecznej czy wielkości posiadanego majątku; 



przyrodzony — przysługują każdemu człowiekowi od chwili urodzenia, nikt ich nie może nadać ani 

odebrać; 

niezbywalny — są nierozerwalnie związane z każdym człowiekiem; nie można ich stracić ani się ich 

zrzec; 

naturalny — wynikają z samej istoty człowieczeństwa; przysługują nam, ponieważ jesteśmy ludźmi; 

nienaruszalny — prawa człowieka istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez władze 

dowolnie zmieniane i ograniczane. 

 


