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Organizacje pozarządowe zaczęły powstawać w Polsce w tym samym 
czasie co w Europie Zachodniej jednak były one nielegalne, podobnie 
jak w pozostałych państwach socjalistycznych. Ich renesans 
przeżywamy od 1989 roku ponieważ od tego czasu rozpoczął się 
proces transformacji ustrojowej, a co za tym idzie przemian w 
świadomości i mentalności obywateli polskich.



POLSKI CZERWONY KRZYŻ (PCK)

Najstarsza polska organizacja humanitarna będąca 
członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i 
Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy 
humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, 
nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem 
zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, 
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, 
rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach 
konfliktów zbrojnych.
Biuro Zarządu Głównego PCK mieści się przy ul. 
Mokotowskiej 14 w Warszawie.
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Do zadań PCK należy:
● szkolenie drużyn sanitarnych
● organizowanie honorowego krwiodawstwa
● organizowanie kursów ratowniczych
● szerzenie idei humanitaryzmu we współczesnym świecie
● poszukiwanie osób zaginionych podczas wojny w ramach Biura Informacji i 

Poszukiwań
● poszukiwanie osób represjonowanych przez system stalinowski
● zapobieganie chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym
● uczestnictwo w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej
● na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy nasz kraj stał się 

miejscem tranzytowym dla uchodźców PCK zajmuje się udzielaniem pomocy 
uchodźcom z różnych krajów.



POLSKIE STOWARZYSZENIE AMNESTY INTERNATIONAL
Polskie Stowarzyszenie Amnesty International powstało w 1989 
roku, zostało zarejestrowane w sądzie w Gdańsku w 1990 roku. 
Od 1991 roku uczestniczy w działaniach międzynarodowych 
mających na celu obronę praw człowieka. Obecnie działa w 
kilku grupach mających swoją siedzibę w dużych miastach np.: 
Warszawa, Gdańsk, Kraków, Toruń, Lublin.
 
Amnesty International działa na podstawie Statutu, który 
zawiera odniesienia do Powszechnej deklaracji praw człowieka i 
obywatela. Celem działań omawianej organizacji jest m.in.:
● podejmowanie działalności propagującej prawa człowieka
● prowadzenie i wspieranie działań mających na celu 

pomoc dla więźniów
● prowadzenie kampanii uświadamiającej łamanie praw 

człowieka
● prowadzenie akcji edukacyjne
● przeciwstawianie się karze śmierci
● walka o prawa człowieka do sprawiedliwego sądu



Amnesty International jest organizacją niezależną od rządów, religii, 
polityki i ekonomii. Działa na rzecz konkretnego człowieka, grupy ludzi, 
ma zasięg globalny. Przykładem akcji prowadzonej przez Polskie 
Stowarzyszenie Amnesty International była jej obecność na placu w 
Chinach w 1990 roku, w rocznicę masakry na placu Tiananmen. Inny 
przykład z 2005 roku, to przeprowadzenie akcji „Wolność dla Białorusi”, 
kiedy to polskie dzienniki ukazały się w kolorach czarno – białych jako 
protest przeciwko ograniczaniu wolności słowa na terenie Białorusi.



BLACK LIVES MATTER
Black Lives Matter, BLM (lit. "Czarne życia się 
liczą”] albo "Czarne życia mają znaczenie"[2]) – 
międzynarodowy ruch walczący o prawa 
człowieka, wywodzący się ze społeczności 
afroamerykańskiej, którego celem jest walka z 
przemocą wobec osób czarnoskórych i z 
rasizmem systemowym. Ruch regularnie 
organizuje protesty przeciwko brutalności 
policji wobec osób czarnoskórych oraz 
przeciwko nierówności rasowej w 
amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. 
Znakiem rozpoznawalnym Black Lives Matter 
jest uniesiona czarna pięść, zapożyczona od 
symbolu autonomistów.
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POCZĄTKI            ZASADY RUCHU     SLOGANY
Początki ruchu sięgają 2013 
roku, kiedy to w mediach 
społecznościowych został 
rozpowszechniony hasztag 
„BlackLivesMatter”. Jego 
powstanie związane było z 
uniewinnieniem George’a 
Zimmermana, członka straży 
sąsiedzkiej, który w lutym 2012 
roku podczas patrolu zabił 
nieuzbrojonego 
czarnoskórego nastolatka, 
Trayvona Martina. Hasztag 
został stworzony przez trzy 
aktywistki – Alicię Garzę, 
Patrisse Cullors i Opal 
Tometi[6][7] – które poznały się 
w Black Organizing for 
Leadership & Dignity (BOLD) – 
organizacji szkolącej 
lokalnych liderów

Według oficjalnej strony internetowej 
Black Lives Matter, istnieje 
trzynaście zasad przewodnich, które 
powinny obowiązywać tych, którzy 
zdecydują się zaangażować w 
aktywizm pod sztandarem Black 
Lives Matter. Są to między innymi 
globalizm, empatia, sprawiedliwość 
naprawcza i integracja 
międzypokoleniowa

Hasła polityczne używane podczas 
demonstracji obejmują m.in.: „Black 
Lives Matter”, „Hands up, don’t 
shoot”, „I can't breathe” (odnoszące 
się do śmierci Erica Garnera (2014)a 
także do śmierci George’a Floyda 
(2020), „White silence is violence”, „Is 
my son next?” i „No justice, no 
peace”
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KOMITET HELSIŃSKI W POLSCE I HELSIŃSKA FUNDACJA 
PRAW CZŁOWIEKA

Organizacje zostały powołane na przełomie 1982/1983 
decyzją Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, powstałej 22 
kwietnia 1982 roku, w celu kontroli przestrzegania praw i 
wolności człowieka. Głównym zajęciem Komitetu w tym czasie 
było gromadzenie danych o sytuacji prawnej Polaków. Prace 
Komitetu zaowocowały raportami pt. „Polska w okresie stanu 
wojennego” i „Prawa człowieka i obywatela w PRL” 
przedstawionymi na Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie w Madrycie. Inne ważne dokumenty to 
np.: „Akty terroru i przemoc” z grudnia 1983, „Prawo pracy w 
Polsce, a normy międzynarodowe” – styczeń 1985 i w końcu 
największe opracowanie pt.: „Naruszanie praw człowieka i 
obywatela w PRL w okresie 13 XII 81 - 31 II 85”, z marca 1985 
roku.
 



Na prośbę Komisji Praw Człowieka opracowano dotyczący 
niezawisłości sądów w Polsce. Ostatecznie na bazie doświadczeń w 
1984 roku powołano Komitet Obrony Praworządności oraz Komitet 
Obywatelski Przeciw Przemocy. Do dziś Komitet Helsiński w Polsce 
zajmuje się sprawami obrony praw człowieka. Głównie prowadzone 
są działania mające na celu monitorowanie np. procesów 
legislacyjnych oraz edukację i inne inicjatywy z omawianego 
zakresu. Ciekawą inicjatywą jest założenie i funkcjonowanie Szkoły 
Praw człowieka, która kształci przyszłych wykładowców w tej 
dziedzinie.



POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Centrum Pomocy Uchodźcom działa od 
1993 roku (ówcześnie jako Equi Libre) i jest 
organizacją udzielającą pomocy ludziom 
zmuszonym z przyczyn politycznych, 
religijnych i ekonomicznych do ucieczki z 
własnego kraju. Ci uchodźcy, którzy zostają 
na terytorium Polski otrzymują opiekę od 
organizacji. Wśród osób będących pod 
opieką są Bośniacy, Czeczeńcy, Rumuni, 
Białorusini i inni. Polska Akcja 
Humanitarna pomaga tym, którzy otrzymali 
status uchodźcy lub o niego się starają. 
Podejmowana pomoc ma postać 
poradnictwa prawnego oraz zapewnienia 
podstawowych środków do życia. Na terenie 
naszego kraju istnieją ośrodki specjalnie 
zorganizowane dla uchodźców.
 



ONZ - ORGANIZACJA NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH

             Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
ONZ (ang. United Nations organizacja 
międzynarodowa, z siedzibą w Nowym 
Jorku, powstała 24 października 1945 
roku[1][2] w wyniku wejścia w życie 
podpisanej 26 czerwca 1945 w San 
Francisco Karty Narodów 
Zjednoczonych. ONZ jest następczynią 
Ligi Narodów[3].
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie 
pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego, rozwój współpracy 
między narodami oraz popieranie 
przestrzegania praw człowieka
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OPERACJE POKOJOWE ONZ
● 1950-1953, Korea – utrzymanie podziału Półwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu
● 1960-1964, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) – interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania 

niepodległości kraju i jego integralności terytorialnej; w efekcie wyniosła do władzy prezydenta Mobutu Sese 
Seko

● od 1964 roku, Cypr – stacjonują siły pokojowe, którym nie udało się zapobiec podziałowi wyspy po interwencji 
Turcji

● od 1967 roku, Bliski Wschód, obserwacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego, stała obecność kontyngentu ONZ 
w tym regionie, m.in. na Wzgórzach Golan i w Strefie Gazy

● 1990-1991, Zatoka Perska – mandat ONZ dla sił brytyjsko-amerykańskich, które wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu 
państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza)

● 1992-1994, Somalia – zakończona porażką operacja Przywrócić Nadzieję, która miała skłonić do rozbrojenia 
walczące strony i zabezpieczyć dostawy z pomocą humanitarną skończyła się tragiczną misją sił specjalnych – 
Operacją w Mogadiszu (udział głównie wojsk amerykańskich)

● 1992-1993, Kambodża – największa operacja pokojowa ONZ, zakończona demokratyzacją kraju
● 1992-1995, była Jugosławia – siły ONZ UNPROFOR miały zaprowadzić pokój w dawnych republikach 

związkowych Jugosławii, poniosły fiasko i zostały zastąpione przez siły NATO – IFOR
● 1993-1996, Rwanda – siły ONZ UNAMIR miały monitorować układ pokojowy, który zawarły dwie największe grupy 

etniczne zamieszkujące Rwandę – Hutu i Tutsi. Uznawana jest za największą porażkę ONZ[potrzebny przypis]. 
Masakra ok. 800 tys. ludzi odbywała się na oczach żołnierzy sił pokojowych (zob. Ludobójstwo w Rwandzie). 
Wydarzenia te zostały ukazane w filmie Hotel Ruanda.
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CELE ONZ

1. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i 
pokojowych wysiłków.

2. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia 
i suwerennej równości.

3. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, 
społecznych, kulturowych, humanitarnych czy dotyczących praw człowieka) na 
zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i 
wyznań.

4. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów.
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UNICEF - FUNDUSZ NARODÓW 
ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz 
Dzieci, UNICEF (od ang. United Nations 
International Children’s Emergency Fund, od 
1953 United Nations Children’s Fund), został 
utworzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 11 
grudnia 1946, by zapewnić żywność i opiekę 
zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które 
zostały zniszczone przez II wojnę światową.

F
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BUDYNKI UNICEF
Światowy Magazyn UNICEF

Stary światowy magazyn UNICEF jest dużym zakładem w 
Danii, w którym znajdują się towary dostarczane UNICEF 
z całego świata, a także sprzęt Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i 
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC). 

Szpital Niewiniątek

Centrum Badań Innocenti UNICEF we Florencji we 
Włoszech zostało założone w 1988 r. Głównym celem 
ośrodka, zwanego wcześniej Międzynarodowym Centrem 
Rozwoju Dziecka, jest poprawa międzynarodowego 
zrozumienia zagadnień związanych z prawami dziecka, 
promowanie polityki gospodarczej, która poprawi stan 
bycia dzieci, a także aby ułatwić pełne wdrożenie 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka w 
krajach uprzemysłowionych i rozwijających się.
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HUMAN RIGHTS WATCH

Human Rights Watch (HRW) – pozarządowa 
organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, 
powstała w 1988 z przekształcenia Helsinki Watch.
Początki organizacji sięgają roku 1978, gdy Helsinki 
Watch zostało założone przez Robert L. Bernstein, 
Aryeh Neier (został jej pierwszym dyrektorem) i Jeri 
Laber, w związku z realizacją postanowień KBWE. 
Obecnie dyrektorem HRW jest od 1993 roku Kenneth 
Roth.
Siedziba HRW znajduje się w Nowym Jorku. 
Organizacja dzieli się na 5 wydziałów: Afryka, obie 
Ameryki, Azja, Bliski Wschód, obszar OBWE.
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GŁÓWNE CELE

Skupia się przede wszystkim na:
● obronie wolności słowa i przekonań
● zwalczaniu cenzury
● zapewnieniu oskarżonym prawa do uczciwego procesu i ewentualnego azylu
● przeciwdziała zabójstwom politycznym
● zapobiega torturom i arbitralnemu pozbawianiu wolności
● ochronie praw kobiet (w tym prawa do aborcji) i praw dziecka
● zwalczaniu przekazywania broni reżimom i partyzantom naruszającym prawa człowieka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azyl


FUNDACJA SOS

Organizacja zajmuje się pomocą w 
ochronie życia poczętego i udzielaniem 
wsparcia dla matek samotnie 
wychowujących dzieci. Została założona w 
1989 roku przez księdza Ryszarda Halwe. 
Formy pracy Fundacji są bardzo 
różnorodne np. zakładanie domów dla 
samotnych matek, edukacja, promocja 
życia, szkolenia przeznaczone dla 
młodzieży i studentów. Fundacja zajmuje 
się również opieką nad osobami 
zagrożonymi ubóstwem oraz wspieraniem 
szkół i ośrodków zdrowia w rejonach 
najbiedniejszych.



CENTRUM PRAW KOBIET

Centrum Praw Kobiet – fundacja feministyczna 
działająca w Polsce, udzielająca porad i informacji z 
dziedziny prawa cywilnego, karnego i prawa pracy dla 
kobiet. Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad 
psychologicznych kobietom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, również udzielane są porady 
psychologiczne kobietom będącym ofiarami 
przemocy ze strony męża lub partnera, ofiarom 
przestępstw na tle seksualnym oraz kobietom 
doświadczającym mobbingu.
Założycielką fundacji jest: Urszula Nowakowska.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_Nowakowska


KONIEC
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