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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

V kadencja 

 

 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Ludwik Dorn 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą 
projekt uchwały: 

 
 - w sprawie ogłoszenia Roku 2008 

Rokiem Rodziny. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały 

upoważniamy panią poseł Lucynę Wiśniewską. 
 
 
 

 (-)   Przemysław Andrejuk;  (-)   Mieczysław Aszkiełowicz;  (-)   Małgorzata 
Maria Bartyzel;  (-)   Marian Daszyk;  (-)   Leszek Dobrzyński;  (-)   Mieczysław 
Golba;  (-)   Kazimierz Gołojuch;  (-)   Czesław Hoc;  (-)   Michał Jach; 
 (-)   Marek Jurek;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Dariusz Antoni Kłeczek; 
 (-)   Jerzy Kozdroń;  (-)   Lech Kuropatwiński;  (-)   Alojzy Lysko;  (-)   Jan 
Łączny;  (-)   Jan Łopata;  (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Marzena Paduch; 
 (-)   Marian Piłka;  (-)   Kazimierz Plocke;  (-)   Jarosław Rusiecki;  (-)   Monika 
Ryniak;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Lucyna 
Wiśniewska;  (-)   Marzena Wróbel;  (-)   Zygmunt Wrzodak;  (-)   Artur Zawisza; 
 (-)   Maria Zuba. 



 
 

UCHWAŁA 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
z dnia …………….. 2007r. 

 
 

w sprawie ogłoszenia Roku 2008 Rokiem Rodziny 
 
 
 

 
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008 Rokiem Rodziny. 
 

Dostrzegając globalne zagrożenie dla wartości, jaką stanowi rodzina, uznana za 

podstawową komórkę społeczną oraz doceniając rolę rodziny, głęboko zakorzenionej 

w polskiej kulturze i tradycji, jej znaczenie dla trwania polskiego narodu należy podjąć 

intensywne działania wzmacniające rodziny w Polsce.  

 

Rodzina, jako podstawowa jednostka społeczna, zapewnia odnowę pokoleń i daje 

początek procesowi inwestowania w kapitał ludzki, który jest jednym z wyznaczników 

tempa rozwoju gospodarki, mającym wpływ na jego przyspieszenie.  

 

Okazją do podjęcia dynamicznych działań na rzecz rodziny powinno być ogłoszenie 

przez Sejm RP roku 2008 Rokiem Rodziny. W ten sposób Parlamentarzyści 

Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzieliby na apel wyrażony w Deklaracji z 

Warszawy przyjętej na zakończenie IV Światowego Kongresu Rodzin, który miał 

miejsce w Warszawie w dniach 11-13 maja 2007, gdzie ponad 3000 uczestników 

reprezentujących organizacje działające na rzecz rodziny oraz rodziny:  

 

- Wzywało rządzących i polityków, aby rodzina stała się podmiotem polityki jako 

podstawowe i niezbywalne dobro w służbie narodowi oraz apelowało, aby chronili oni 

życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, kładąc nacisk na 

wychowanie dzieci, które jest podstawowym prawem rodziców, a także apelowało, 



aby chronić młodych ludzi przed demoralizacją i promować ekonomiczne rozwiązania 

prowadzące do godnych warunków życia wszystkich rodzin. 

Ogłoszenie roku 2008 Rokiem Rodziny pozwoliłoby stworzyć płaszczyznę do 

wypracowania i przyjęcia strategii działań na rzecz rodziny oraz właściwej polityki 

prorodzinnej, która ma na celu zapewnienie trwania i rozwoju rodziny oraz 

poszanowanie należnych jej praw, w tym: prawa do samodzielności ekonomicznej  

oraz decydowania o wychowaniu dzieci. Przesłanką do podjęcia intensywnych działań 

na rzecz rodziny powinien być powszechny szacunek i akceptacja wartości rodziny 

oraz przekonanie, że wydatki na rzecz rodziny wychowującej dzieci stanowią 

inwestycję, która w przyszłości przyniesie społeczeństwu określone korzyści. 

Realizacja tej koncepcji opartej na poszanowaniu praw i godności człowieka, uznaniu 

wartości rodziny i zapewnieniu jej autonomii i samodzielności, w konsekwencji 

prowadzi do zapewnienia rozwoju, bezpieczeństwa i stabilizacji demokratycznego 

państwa prawnego. 

Przyjęcie przez Sejm RP Uchwały o ogłoszeniu roku 2008 Rokiem Rodziny i podjęcie 

intensywnych działań na rzecz rodziny będzie także wypełnieniem testamentu Ojca 

Świętego Jana Pawła II, który 11 czerwca 1999 roku w sali Sejmu RP 

w przemówieniu adresowanym do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej 

powiedział: „Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom 

zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego 

państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego 

pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest 

wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.” 

 

Uchwała Sejmu RP o ogłoszeniu roku 2008 Rokiem Rodziny będzie zaczynem do 

podjęcia na nowo publicznego dialogu nt sytuacji rodzin w Polsce, a w konsekwencji 

do podjęcia przez parlamentarzystów i rząd działań w kierunku przyjęcia rozwiązań 

prawnych najkorzystniejszych dla rodziny oraz wdrożenia nowych instrumentów, 

które zapewnią rodzinie samodzielność i bezpieczeństwo. Takie działania 



spowodowałyby przejście z płaszczyzny deklaratywnej w wykonawczą, 

uwiarygodniając tym samym intencje polityków. 
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