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z 2019 r.

poa 4520 ) - Rada Powiatu Nowotuskiego uchwaia, co nast4pqie:

$1
Przyjmuje sig sarnorzqdow4 Karte praw Ro&in sEnowi4€? zalepzoik do niaiejszej uchwaly,

jako wyr:az ochroay wartofci podwiadczonyc.h w Ko*ryurqii Rzeczypospolitej
Folskiej, w

tym ochrony mdzinn rtr{lijefsfisa jako ewiqr&u kobieq,

i ryiwy

y, rodzicielstwa

i

macierzyfstwa, prawa do ochroay tycia rodzinnegq pra.xa rodzio6w do wyciiowaaia dzieci
4godaie z whsnyrni przelonrnilmi 6ap2 prawa dziecka do ockotry p{zed demoralizacj+

*2
Wykcnuie uchwaly powioza

sig Zarrqdolri powiatu Nowotarskiego.

$3
Uchwah wchodzi v iycie z dniem.podjpia

ZAT,ACZNTK DO UCHWALY

Ne .......

R,ADY TOWIATU NO. WOTARStrIECIO

zDNIA ..............

Samonz4powA Kenre Fnxw Rooznr
Rodziaa

je* nindamuten

iadu spoleczuego i podftawour4 wsgjlnot4 qpolscar4,

lr6ra

saaowi optymalne drodowisko rozwoju czlowieka. Jesr aiezb6lnym oparciem dta nszrys*i. ch
swoich czbnk6w, szczegdlnie najmlodszych
sranie realizowad dobra

i nqistarszych. Zdtvi zhiorcn,o€E rie jest w

ws$lnego bez udzialu rodzin. To od ich dobmgo fimkejoaowaaia

r.ale?.y aasza przyszt(f,f
"

Saoorz4d terytoriaby jest firndameatem padsma prawnego. Stanowczo spueciwiamy
sig podwazaniu na

pozimie saocn:zqdowyc gwarantcrwmych konstyarcyjnie praw rodzin, w

tym praw rodzic6w i dziegi ornz usrojowej pozycji malfufstwa.

Opowiadamy sie po

Polskiej

-

strmie

rtodci po6wia&zonyctr rv l{onstytucji Rzec4,poqpoiitej

rodzity, malre{stwa jako zwiazku kobiety i ryXzyay,

i macietrydstwa (art. 1S), pra.wa do ocboay

rodzisietstwa

irycia roddriego (arL 47), prawa rodzic6w do

wychowaaia dzieci zgodnie z wtasnpui przekomaiami (arr 4g ust. 1) q5az pa.wa &iecka do
ochrony gzed demora.lizacj4

(arl

72 ust.

w polityea spat€czoej igospodarczej

l).

Wladze pnrbliczne mqia obowig&k urvzgladniad

dobr rodziny {aa ?l urL I Konsb/t cji).

Wzywamy wszys&ie oroby. rodziny, zrzxxtxrita otrr, $twrzqny, by przystqrily do
niuiejszej Karty

eaz prrylaczy* sig do obrooy ffch wartdci,

poszanow.aaie po'prez wydanie

starai4c sie zapenraid ich

ak6rr prawnych i podjecie dzrataf wprowadzaj4pych zawarte

w niej roavipania.

I. PBAWA SODAC6W I DOBRO DAECKA W SzI(CI.E ORAZ PRZEDSXOLT'

Ko$tytrcyjna za*ada pomocniczo$i

,,umacniaj4ca qprawnienia

&ywaeli

i

ich

xsprlluof' otbiesiou do podsrawowej wsp6lnoty obyvateli i koar6rki spolecznej, jak4 jest
odzina, jest konkre{mwana w koastyu.rcyjnym prawie rcdzic6w do wychowania dzieci

ZALACZNIK DO UCHWAT-Y NR .......
RADY PO}YL{TU NOWOTARSKIEGO

ZDNIA

SeuonzAoowA Knnre Pnew RoozrN
Rodzina jest firndamentem ladu spolecznego i podstawow4 wsp6lnot4 spoleczn4, kt6ra

stanowi optymalne Srodowisko rozwoju cdowieka. Jest niezbgdnym oparciem dla wszys&ich

swoich czlonk6w, szczcg6lnic najmlodszych

i

najstarszych. Zadna zbiarcwofC nie jest w

stanie realizowa6 dobra wsp6lnego bez udziatu rodzin. To od

ich dobrego funkcjonowada

zaleLy nasza przy szloSe.
Samorzqd terytorialny jest firndamentem paristwa prawnego. Stanowczo sprzeciwiamy
sig podwa2aniu na poziomie samorz4dowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin, w

tym praw rodzic6w i dzieci, oraz ustrojowej pozycji maDefstwa.
Opowiadamy siq po stronie warto6ci poSwiadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej

i

-

rodziny, mal2pristwa jako zwi4zku kobiety

macierzyfistwa

(art

i

18), prawa do ochrony Lycia rodzinnego

mg1czyzny, rodzicielstwa

(aft.47), prawa ro&ic6w do

wychowania dzieci zgodnie z wlasnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do
ochrony przed demoralizacja (art. 72 ust.

l).

Wladze publiczne maj4 obowi4zek uwzglgdniaf

w polityce spolecznej i gospodarczej dobro rodziny (art. ?1 ust. 1 Konstytucji).

Weywamy wszystkie osoby, rodziny, zrzesz,enia oraz samorz4dy, by przystapity do
niniejszej Karty oraz przyl1czyly siE do obrony tych wartoS€i, staraj4c siq zapewnii ich
poszanowanie poptznz wydanie aktbw prawnych i podjecie dzialaf wprowadzaj4cych zawarte

w niej rozwi4zania.

I. PRAWA RODZC6W I DOBRO DZIECKA W SZKOLE ORAZ PRZEDSZKOLU

Konstytucyjna zasada pomocniczo6ci ,,umacniaj4ca uprawnienia obywateli
wspdlnot" odtiesioua do podstawowej wsp6lt){)ty obywateli
rodzina, jest konkretyzowana

i kom6tki

i

ich

spolecznej, jakq jest

w konstytucyjnym prawie rodzic6w do wychowania

dzieci

na dzialalnoSC kt6rych wydal zgodg dyrektor, oraz okreSlii, jaki jest charakter ich aktywno6ci.

Dziqki takiemu rozwi4zaniu rodzice bEd4 dysponowad wiedz4 o funkcjonowaniu szkoty
jeszrze yzed, podjgciem decyzji o powierzeniu jej zadai z zakresu wychowania dziecka.

Uzupelnieniem tych rrtzwi4zai powinno by6 umo2liwienie rodzicom uczestnictwa

w

zajgciach rozwijaj4cych

ich kompetencje wychowawcze, a dzieciom w

warsztatach

wspieraj4cych wychowawczq rolE rodziny, zgcdrnte z modelem wychowania integralnego.

i

Samorzqd powinien inicjowai
problematyki oraz wsp6lpracy

wspiera6 szkolenia

dla

z rodzicami. Szkoly, kt6re

nauczycieli dotycz4ce tej

wypracowuj4

i

stosuj4 dobre

praktyki dotyczqce praw rodzin, powinny by6 wspierane i wyr62niane przez gminq.

tr. PRAWA RODZIN W POLMYCE SPOI.ECZNEI POWIATU

Instrumenty polityki spolecznej prowadzonej przez powiat powinny byd tworzone

i

W&azane z uwzglqdnieniem znaczenia praw rodziny,

jej autonomii i to2samo5ci.

Programy wsp6lpracy z organizacjsmi spolecarymi powinny uwzg(dniad zasadq
wzmacniania rodziny i mdiefstwa oraz wykluczad finensowanie projekt6w, ktr6re godz4

w te warto6ci.

Konieczne jest

Srodk6w publicznych

w

szczeg6lnodci wyl4pzenie mo2liwofci przeznaszania

i mienia publicznego

maLefstwa jako zwiazku kobiety

i

na projekty podwazajace konsq/tucyjn4 to2samo5d

freitczyzny lub autonomiE rodziny. Takie regulaminy

samorz4dowych konkurs6w dla organizacji spolecznych powinny zostad uzupelnione

o standardy wzmaontaj4ce rodzing i malZefistwo oaz wykTuczaj4ce

f',]7-€u]ELczanie

frodkdw

na dzialania podwazaj4ce konst5rtucyjne fundamenty prawa rdzin-nego lub godzqpe w prawa

obywateli.
Samorz,edowe programy

przenocy

i

pomoc

jej

profil ktyczne, ktdre majq tra celu przeciwdzidaaie

ofiarom, przeciwalzialanie alkoholizmowi

i

narkomanii oraz

realizacjq cel6ry polityki zdrowotnej, powinny uwzglqdniad zasade poszenowania
integralnodci rodziny, kt6ra moie zostad uc.hylona tylko w sytuacjach wyjqtkowych,

zagroiede irycia lub zdrowia

jej

cdonk6w. Tylko

jak

w ten spos6b uda sie uniknai

patologicznych sytuacji, gdy dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji w Zycie rodzin, w

tym nawet odbierania dzieci, kt6ra nic jcst
przeslankami. Wazne,

by

uzasadniona jakimikolwiek powa2nymi

progra.my profilaktyczne

i

informacyjne reaTizowane przez

samorzqd objqty obszary podstawowych wyzwarl prued kt6rymi staj4 dzi5 rodziry, w tym

z

zgodnie

wlasnymi przekonaniami. Zadaniem instytucji o(wiaty

roli rodziny w

wychowawczej

rodzic6w (art.

I

pkt 2 ustawy

spos6b, kt6ry nie koliduje

-

z

jest

wspomaganie

konstytucyjnymi prawami

Prawo oiwiatower). Rol4 o6wiaty nie jest zastgpowanie

wychowania rodzinnego. Niestety

w

praktyce nawet ustawowo gwarantowane prawa

rodzic6w s4 bardzo czgsto ignorowane w toku wychowania szkolnego i przedszkolnego.

Dlatego konieczne jest przyjEcie przcz sulotz4dy ,,Kodeksu dobrTch praktyk"
zawieraj4cego zbi6r wzorcowych rozwiqzan pokazujqcych,

jak praca

wychowawcza

szk6l moie zostad. rcrAanizowana w oparciu o zasadq ich pomocniczefti wychowawczej
rryobec rodziny. Chocia:Z dokument

taki nie bEdzie mial wi4z4cego charakteru,

moZe

w zasadniczy spos6b wplyn4i na budowq kultury organizacyjnej szk6l prowadzonych przez
samorz4d.

W szkolach samorz4dowych

musz4

byi

respektowane ustawowe prawa rodzic6w,

w tym w szczegd,lno6ci kompetencja rady rodzic6w do uchwalenia progfilmu wychowawczo-

profilaktycznego

oraz do wyraiania zgody na podjecie

z organizacjami pozarz4dowyrni

dziecka

w

i

wsppracy

wym6g kaidorazowego uzyskania zgody rodzica na udzial

zajgciach nieobowi4zkowych. Ponadto, wla6ciw4 praktykA jest umo2liwienie

rodzicom aktywnego wl4czenia siq w te procesy, w tym w aspekcie merytorycaym.
Zapewnienie rodzicom mo2:liwo6ci weryfikacji zewnqtrznych arganizacji dzialaj4cych

na terenie szkoly oraz material6w uZywanych podczas prowadzonych przez nie zapd
nieobowi4zkowych powinno nastgpowa6 na dw6ch poziomach: zat6wno indywidualnie, jak

i zbiomwo, poprzez

radg rcdzic6w. Dobr4 praktyk4 jest udostqpnienie informacji zawieraj4cej

nie tylko nazwg, ale teZ program zaj96 oraz profrl takiej orgadzacji ka2demu rodzicowi

z

osobna,

w

spos6b umoi:liwiaj4cy zapoznuie sig

z

tre6ci4 tych dokument6w przed

zapisaniem na zajEcia. Podobny mechadzm powinien zostad zastosowany wobec wszystkich

innych form dzialalnodci dydaktyczno-wychowawczej szkoly lub plac6wki, kt6re wykraczaj4

poza podstawg progrirmowA lub dotycz4 zagadniefi objqtych podstawe proglamow4
wychowania do Zycia w rodzide. Dobr4 praktyk4 jest takin informowanie przez szkolq
rodzic6w o przysfugujqpych im uprawnieniach, nawet je$i taki obowi4zek nie wynika wprost
z ustawy.
Samorz4d prowadzqcy szkolg powinien r6wnie2 publicznie udosttpnid informacje

o wspdlpracy szk6l z orgrnizocjBmi pozarzqdowymi, podajqc jc w Biulctynic Informacji
Publicznej i na stronie internetowej powiahir. WskazaC trzeba przynajmniej nazwy organizacji.

1 Ustawa

z dnia 14 grudnia 2016 r.

-

Prawo o6wiatowe (Dz.U. z 2A18, poz.996

2fifu.

zn.).

profilaktyke zdrowia prokreacyjnego

i

dzialania wspieraj4ce trwalo6i mal2eristw. Wainym

elementem polityki spolecznej prowadzonej przez mmorz4d powinno byd taki,e
wspieranie rodzin wychowujqcych dzieci,

w tym wielodzietnych.

Samorz4d powinien

takie promowaC rozwi4zania umoiliwiaj4ce rodzicom wyb6r pomigdzy r6hnyml, formami
opieki nad najmlodszymi dzieimi.
Rzeczywiste dziaianie organ6w samorz4du terytorialnego jest uzaleinione nie tylko od
obowi4zuj4cych norm prawnych, ale takie od przygotowania
wa2ne jest przeszkolenie pracownik6w samorz4dowych, w

pomocy spolecznej, w zakresie autonomii

i wiedzy

urzednik6w. Dlatego

Em odpowiedzialnych

za obszar

i prawnej toisamofci rodziny, praw rdzic6w

oraz dobra dziecka. Uczestnikom szkolerl powinna znstai przekazana rzntelna

i

wolna od

ideologii wiedza o obowi4zujqcym prawie oraz o skutecznych metodach prznciwdzialania
zjawiskom niepo2adanym, w tym przemocy, uzale2nieniom i innym dysfunkcjom, kt6re mog4

wystepowai

w

gospodarstwach domowych

i

w

przestrzeni publicznej. Chociai badania

empiryczne jednoznacznie potwierdzaj4, 2e silne wigzi rodzinne skutecznie chroni4 przed

przemoce, na wielu prowadzonych dotychczas szkoleniach ta podstawowa wiedza byla
podwaiana.

ru. USI.UGI SPOI,ECZNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB RODZIN

Samorz4d powinien podjai takze starada, aby uslugi spoleczne byfy

jak najlepiej

dostosowane do potrzeb rodzin, a je6li to mo2liwe, uwzglqdnialy udogodnienia pozwalaj4ce

na korzystanie z rrrch ptzez

6dnty z

dziecffit. Wsp6lne spgdzanie czasu przez rcdziny

powinna umozliwiad jak najszerzej w szczeg6lno6ci infrastruktura sportowa i rekreacyjna.

Wailne, inby znaczerie rodziny, malZef,stwa

i rodzicielstwa

afirmowane bylo tak2e

w obszarze dzialania prowadzonych przez powiat instytucji kulturalnych.

IV, PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZACYCH PRAW RODZIN W
BIZNESIE

Dobre praktyki dotyczry,e praw rodziny potviffiy
przedsigbiorstw.

byi

promowane takie w sektorze

Samor4[ powinien poprzd programy certyfikacji przedsQbiorc6v,

kt6rzy przyjqli rozrf,i{zania sprzyjaj4ce rodzinie. MoZe to nast4pid zat6wno pprzez

program certyfikuj4cy roz:wi1zania adresowane do konsumentdw, w tym zni2ki dedykowane

rodzinom czy udogodnienia dla rodzin z dzie,m| jak i program obejmuj4cy dobre praktyki
dotyczqpe sytuacji pracownik6w bqd4cych rodzicami.

V. MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE PRAW RODZN

Dla realizacji praw rodzin kluczowe jest stworzenie skutecznych mechanizm6w
pozwalaj4cych na ich egzekwowanie. Wa2ne jest tak2e, by rodziny byly Swiadome
przysluguj4cych im praw.

Aby prawidlowo realizowad na poziomie

samorz4dowym prawa rodzin,

konieczne jest powolanie Rzecznika Praw Rodziny oraz stworzenie samorz4dowego

systemu zghszania naruszef praw rodziny. Rzecznik powinien monitorowai
przestrzeganie
interweniowad

praw rodziny przez instlucje samorzqdowe,
w

w tym szkoly, oraz

sytuacjach, gdy dochodzi do ich naruszenia. Rzecznik mo2e prowadzid

infolinig lub skrzynkE kontaktow4 umo2liwiaj4c4 przesylanie zgloszefi. Powinien

takze

informowai rodziny o przystuguj4cych im prawach.

VI. TWORZENIE PRAWA PRZYJAZNEGO RODZINIE

Znaczeue praw rodzin nie ogranicza siq do rozwiqzaf, kt6re s4 ujqte w niniejszej
Karcie. Na sytuacjq rodziny r*pfwaja bezpo5rednio tak e akry prawne, kt6rych gl6wnym
przedmiotem regulacji jest inna problematyka-

Dlatego przygotowanie kaidego aktu prawa miejscowego powinao pprz,edzat.
okredlenie, czy wpfynie on

rodzic6w

i

praw dzirxi

-

m

jest

w

m zahs ich praw, w tym praw

z za*d4 family Duinsteaning. Jefli ma to miejsce'
wszechsEonnej oceny skutk6w regrlacji w tym zakresie'

zgodnie

kazdorazowo nale2y dokonac
Niedopuszczalne

sytuacje rodzin oraz

szczegdlnodci ograniczene przez

konstytucyjnych i ustawowych praw rodzia i ich czlonk6w.

akty prawa

miejscowego

