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Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 

 

 

 

Stanowisko Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM  

z posiedzenia w dniu 18 marca 2022 r. 

 

 

 

  Stanowisko Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM dotyczące petycji Zjednoczenia 

Chrześcijańskich Rodzin zawierającej postulat podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego 

uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”.   

 

Z informacji przekazanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego wynika, że Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolski Konsensus”. Pierwszym 

jego krokiem było powołanie, Uchwałą Nr 1297/21 w dniu 13 września 2021 roku, Pełnomocnika 

Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. Następnie została 

podjęta Uchwała Nr 1298/21 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, 

której celem jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie 

zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze 

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, 

niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw 

rodziny.  

Na tej podstawie została przyjęta Deklaracja Nr 5/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 

września 2021 r. w sprawie uchylenia Deklaracji Nr 1/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot 

samorządowych. W treści Deklaracji utrzymano zapisy wsparcia dla każdej małopolskiej rodziny, 

odwołując się do tradycji Narodu i Państwa Polskiego.  

Następnie Marszałek Województwa Małopolskiego wskazał, iż w ramach wyżej wymienionego projektu 

podjęto współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ze środowiskiem 

akademickim w sprawie opracowania Małopolskiej Karty Praw Rodziny. Zatwierdzony dokument 

zostanie przedstawiony na międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce równego 

traktowania i praw rodziny z rekomendacją przyjęcia Małopolskiej Karty Praw Rodziny przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego.  

Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował, że w wyniku przeprowadzonej analizy 

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego zarekomendował uznanie postulatu zawartego w petycji za bezzasadny. 

Szereg działań podejmowanych przez województwo małopolskie w ramach wsparcia na rzecz rodziny 

wskazuje na brak konieczności powielania dodatkowych działań w tym zakresie.  

 

  

Sejmik 

Województwa Małopolskiego 

 



Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM, po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie  

oraz przeprowadzeniu analizy petycji podziela stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego.  

Mając na uwadze ustalony powyżej stan faktyczny oraz przedstawione uzasadnienie faktyczne 

i prawne, Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM uznaje przedmiotową petycję za bezzasadną  

i w związku z tym występuje do Sejmiku WM z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie.

       
Otrzymują: 

- Przewodniczący SWM 

- Marszałek WM 

- a/a 

 


