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Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej 

w sprawie Projektu Programu Polityki Rodzinnej  
 

Rządowa Rada Ludnościowa z uznaniem przyjmuje próbę sformułowania 

całościowego programu polityki rodzinnej przez Rząd RP. Realizacja zadań państwa 

w zakresie polityki rodzinnej stanowić może istotne wsparcie dla pronatalistycznej polityki 

ludnościowej, co w obecnej sytuacji demograficznej nadaje temu programowi szczególne 

znaczenie. Zawarte w programie propozycje działań państwa odnoszą się do wzmocnienia 

funkcji ekonomicznej rodziny m. in. poprzez zmiany w systemie podatkowym.  

Propozycja dotycząca wzmocnienia funkcji opiekuńczej rodziny w stosunku do 

małych dzieci przez wydłużenie urlopów macierzyńskich jest cenną z punktu widzenia 

prawidłowych warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi. W Programie należy podkreślić 

promocję wartości rodzinnych i wartości życia rodzinnego wśród młodego pokolenia w 

tworzeniu przyjaznego klimatu dla rodzin z dziećmi. Znaczącą rolę w tym zakresie mogą 

wypełniać władze samorządowe, media i pracodawcy. Istotne znaczenie nadaje program 

dostępności rodzin do usług ochrony zdrowia i warunków opieki zdrowotnej nad dziećmi w 

tym szczególnej roli medycyny szkolnej. Ważną częścią polityki rodzinnej jest pomoc 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinom niepełnym oraz rodzinom 

wychowującym dzieci niepełnosprawne. Rozbudowa usług opieki i wychowania 

wspomagających rodziny wychowujące dzieci może istotnie ułatwić rodzinom wypełnianie 

tej funkcji. 

Przedstawiony projekt Programu polityki rodzinnej podejmuje ważne zagadnienia, 

wskazuje kierunki niektórych praktycznych rozwiązań, które Rządowa Rada Ludnościowa 

popiera. Program ten może stanowić ważny punkt odniesienia do wypracowania rozwiązań 

prawnych, finansowych, organizacyjnych oraz edukacyjnych. W procesie przygotowania 

programu do wdrożenia istotne znaczenie miałoby uwzględnienie dorobku analitycznego 

i diagnostycznego innych środowisk, w tym prac Rządowej Rady Ludnościowej zawartych 

w materiałach programowych I Kongresu Demograficznego oraz w „Założeniach polityki 

ludnościowej w Polsce” wypracowanych przez szerokie zespoły ekspertów i przyjętych przez 

RRL w 2005 roku. Rządowa Rada Ludnościowa opowiada się za wdrożeniem Programu oraz 

za kontynuacją prac nad kompleksowym programem polityki ludnościowej wspartej 

rozwiązaniami ustawowymi.  
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