
 

 

           Projekt 

 

USTAWA 

z dnia …………… 

 

Tak dla rodziny, nie dla gender 

 

Zważywszy, że rodzina,  małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo należą do 
wartości, których ochrona jest  szczególnym obowiązkiem władz publicznych,  

Zważywszy, że Konstytucja Rzeczypospoli tej Polskiej chroni prawo rodziców 
do wychowania dzieci zgodnie z  własnymi przekonaniami oraz dobro dziecka,  

Zważywszy, że Konstytucja Rzeczypospoli tej Polskiej gwarantuje równe 
traktowanie kobiet i  mężczyzn pozwalając rodzinom na podział obowiązków w 
oparciu o ich decyzje,  w tym także z uwzględnieniem dopełniających się ról 
kobiet i  mężczyzn,  

Zważywszy, że podstawowym elementem ochrony rodziny oraz jej członków 
jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz ochrony przed przemocą, w tym 
również przemocą domową,  

Dostrzegając,  że nieefektywne i nacechowane ideologiczne rozwiązania 
zawarte w Konwencji stambulskiej nie tylko nie służą ochronie rodziny i  jej  
członków przed zjawiskami patologicznymi, w tym problemami 
przemocowymi, ale  prowadzą do ich nasilenia,   

Dostrzegając,  że rozwiązania organizacyjne dotyczące zapobiegania i 
przeciwdziałania przemocy zawarte od dziesięcioleci w polskim 
ustawodawstwie i powtórzone w Konwencji stambulskiej powinny zostać 
wzmocnione,  

Dostrzegając,  że silne więzi rodzinne stanowią czynnik profilaktyki zjawisk 
patologicznych, w tym przemocowych,  

Uznając za konieczne wypowiedzenie Konwencji stambulskiej, a zarazem 
pozostawienie w mocy wszystkich rozwiązań zawartych w jej  rozdziale IV, V i 
VI,   

 



 

 

Uznając za zasadne rozpoczęcie prac nad międzynarodową konwencją praw 
rodziny, której postanowienia będą skutecznie chroniły rodziny i ich członków 
przed negatywnymi zjawiskami,  w tym zjawiskami przemocowymi,  

stanowi się,  co następuje:  

 

 Art. 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta 
Rzeczypospoli tej Polskiej wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i  przemocy domowej,  
sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku. 

 

 Art. 2.  1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń 
międzynarodowej konwencji o prawach rodziny jako organ doradczy Prezesa 
Rady Ministrów.  

 2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata .  

 3.  Do zadań Zespołu należy opracowanie założeń międzynarodowej 
konwencji o  prawach rodziny, obejmującej w szczególności: 

1) określenie praw małżonków, 

2) określenie praw rodziców, 

3) określenie praw dzieci,  

4) określenie środków służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu 
przemocy domowej  i  przemocy godzącej w życie rodzinne 
sporządzonych z uwzględnieniem rozdziałów IV, V i VI Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i  
przemocy domowej,  sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 
roku. 

 4.  W skład Zespołu wchodzą: 

1)  przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych w randze sekretarza lub 
podsekretarza stanu, jako przewodniczący zespołu,  

2)  przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego, 

3)  przedstawiciel Ministra  Sprawiedliwości,  

4)  przedstawiciel Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 



 

 

5)  pięciu przedstawicieli  organizacji pozarządowych, związków i 
porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i innych 
związków wyznaniowych. 

 5.  Członków Zespołu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 
właściwego ministra  lub podmiotów, o których mowa w ust. 4.  

 6.   Przewodniczący Zespołu w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenie Zespołu, 

2)  kieruje pracami Zespołu, 

3) ustala porządek dzienny posiedzenia Zespołu, 

4) planuje i organizuje pracę Zespołu, 

5) reprezentuje Zespół na zewnątrz. 

 7.   Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący 
Zespołu. 

 8.  Po zakończeniu prac Zespołu, przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady 
Ministrów założenia do projektu międzynarodowej konwencji o prawach rodziny. 

 9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. 

 10. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. 
 
 
 Art. 3.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

 


