
 
 

 

 

WYBRANE PRAWA CZŁOWIEKA, KTÓRE ZOSTAŁY NARUSZONE  

W PRZYPADKU KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA ODRZE 

 

 

PRAWO DO ZDROWIA 

 

zagwarantowane m.in. w:  

• art.  12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

• art. 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 

• art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 

Zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie jest stanem zupełnej 

pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności. 

Korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw 

każdej istoty ludzkiej bez różnic rasy, religii, przekonań politycznych, warunków ekonomicznych 

lub społecznych”. Warto pamiętać, że prawo do zdrowia obejmuje nie tylko dostęp do opieki 

zdrowotnej, ale także do podstawowej żywności, czystej wody pitnej czy bezpiecznych 

warunków sanitarnych. 

 

W kontekście biznesu, prawo do zdrowia oznacza m.in.:  

 

• nieprodukowanie, niepromowanie czy niedystrybuowanie produktów, które mogą 

wywierać potencjalnie negatywny wpływ, gdy są użyte, bez uprzedniego uprzedzenia 

o takim ryzyku; 

• podejmowanie działań zapobiegających lub – gdy to już niemożliwe - minimalizujących 

zanieczyszczeniu środowiska mające negatywny wpływ na życie i zdrowie człowieka;  

• przeprowadzanie odpowiednich i niezbędnych badań i testów, by kompleksowo zbadać 

ich potencjalny wpływ na życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 

• podejmowanie działań przeciwdziałających powstaniu negatywnego wpływu 

na poszanowanie praw człowieka w szerszym łańcuchu wartości; 

 
1 Polska wynegocjowała specjalny protokół ograniczający stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Jesteśmy jednym krajem w UE z takim protokołem.  

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380169/T/D19770169L.pdf
https://fra.europa.eu/pl/eu-charter/article/35-ochrona-zdrowia
https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19480610477/O/D19480477.pdf


 
 

 

 

PRAWO DO ŻYCIA 

 

 

zagwarantowane m.in. w:  

• art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich 

• art. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 

• art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 

W kontekście biznesu prawo to obejmuje między innymi 

• zapewnienie, że firma podejmuje działania zapobiegającego jej negatywnemu 

wpływowi na środowisko i zanieczyszczaniu go, co może skutkować negatywnym 

wpływem na życie i zdrowie (np. zanieczyszczanie okolicznej gleby trującymi 

substancjami, które następnie poprzez rośliny oddziałują na ludzi; wysokie emisje 

wpływające na poziom CO2 i innych gazów w atmosferze przekładające się 

na ocieplenie klimatu i związane z nim zagrożenia w tym dla życia i zdrowia). 2 

 

 
2 Po więcej informacji nt. praw człowieka w kontekście biznesu sięgnij do naszego kompendium na: Karty praw 
człowieka w biznesie | Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (pihrb.org) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19770380167
https://fra.europa.eu/pl/eu-charter/article/2-prawo-do-zycia
https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://pihrb.org/karty-praw-czlowieka/
https://pihrb.org/karty-praw-czlowieka/

