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Polityka rodzinna jest jednym z szeÊciu
priorytetów prezydentury Bronis∏awa
Komorowskiego. Jej za∏o˝enia zosta∏y
zawarte w opublikowanym w maju
2013 r. Programie Polityki Rodzinnej
Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”. Celem Programu jest stworzenie
warunków do sta∏ego wzrostu dzietnoÊci
poprzez usuni´cie barier, ograniczajàcych realizacj´ zamierzeƒ rodzicielskich
m∏odych ludzi. Program powsta∏ w oparciu o zainicjowany w 2010 r. cykl seminariów i debat z udzia∏em ekspertów,
przedstawicieli rzàdu, samorzàdu terytorialnego, pracodawców, pracowników
i organizacji pozarzàdowych. Bazuje on
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tak˝e na pracach powo∏anego w 2012 r.
zespo∏u ekspertów, który sformu∏owa∏
cele i zasady polityki rodzinnej oraz opracowa∏ szereg ekspertyz i raportów, stanowiàcych baz´ dla Programu. To m.in.
dzi´ki zaanga˝owaniu Prezydenta temat
polityki rodzinnej na sta∏e powróci∏ do
debaty publicznej w Polsce.

Pierwszy kompleksowy
program polityki rodzinnej
Program „Dobry Klimat dla Rodziny”
przedstawia 44 rekomendacje w zakresie polityki rodzinnej. WÊród nich

Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”. Na zdj´ciu Sekretarz Stanu w KPRP Irena
Wóycicka i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej Jacek M´cina, 10 maja
2013 r.
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Wizyta Pary Prezydenckiej w województwie opolskim, 14 maja 2014 r.

znalaz∏y si´ m.in.: ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzale˝nionej od
liczby dzieci w rodzinie i zastàpienie
nià obecnych ulg prorodzinnych; upowszechnienie kart du˝ych rodzin
w samorzàdach i wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Du˝ych Rodzin; wzmocnienie samodzielnoÊci mieszkaniowej
m∏odych rodzin; sprzyjajàca rodzicom
organizacja czasu pracy; wprowa-

dzenie elastycznego systemu urlopów
zwiàzanych z opiekà nad ma∏ym dzieckiem; zwi´kszenie dost´pnoÊci do przyjaznych miejsc edukacji i opieki dla
dzieci do 12. roku ˝ycia.
Publikacji Programu towarzyszy∏o
równoczesne zaproszenie do konsultacji, skierowane do organizacji pracodawców, zwiàzków zawodowych
i organizacji pozarzàdowych. Ponadto
Program by∏ tematem spotkania Prezydenta z przedstawicielami klubów
parlamentarnych, podczas którego
Bronis∏aw Komorowski przekonywa∏
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o koniecznoÊci zagwarantowania stabilnoÊci i trwa∏oÊci polityki rodzinnej,
wykraczajàcej poza jednà kadencj´ rzàdu, parlamentu czy prezydenta.
Za∏o˝eniom Programu by∏a poÊwi´cona debata pt. „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” przeprowadzona w paêdzierniku 2013 r.
Celem spotkania z udzia∏em Prezydenta, Pierwszej Damy, ekonomistów, demografów i polityków spo∏ecznych by∏a odpowiedê na pytanie: jak najlepiej
inwestowaç w odnow´ demograficznà
Polski? Ponadto Program by∏ wielokrotnie prezentowany i dyskutowany w czasie posiedzeƒ sejmowej Komisji Polityki
Spo∏ecznej i Rodziny oraz na konferencjach w ca∏ym kraju.
Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny”
adresowany jest do rzàdu, samorzàdów, organizacji pozarzàdowych, koÊcio∏ów czy mediów. Dlatego wa˝nym
elementem dzia∏aƒ Kancelarii jest mobilizowanie poszczególnych Êrodowisk
do w∏àczenia si´ w jego realizacj´.

SamodzielnoÊç mieszkaniowa
rodzin
Jak wskazujà liczne analizy, istotnà
barierà przy podejmowaniu decyzji
o posiadaniu dzieci jest ograniczony
dost´p do mieszkaƒ. W lutym 2014 r.
w Kancelarii odby∏o si´ seminarium
poÊwi´cone tej sprawie. Omawiano
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na nim zmiany niezb´dne dla upowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako instrumentu,
który mo˝e wyraênie zwi´kszyç liczb´ mieszkaƒ na wynajem po przyst´pnych czynszach. Podczas seminarium
uzgodniono z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Finansów
zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, które u∏atwià realizacj´ budownictwa czynszowego w tej
formule.

Karta Du˝ej Rodziny
Wa˝nym wsparciem dla rodzin pozostajà Karty Du˝ej Rodziny – programy ulg
i zwolnieƒ z op∏at za dost´p do ró˝nych
us∏ug i towarów. Para Prezydencka od
ponad dwóch lat promuje to rozwiàzanie
wÊród przedstawicieli samorzàdów. Aktywne wsparcie ze strony Anny i Bronis∏awa Komorowskich sprawia, ˝e Karty
sà coraz powszechniej stosowane przez
w∏adze lokalne. Pierwsza Karta zosta∏a
uchwalona w 2005 r., a do chwili og∏oszenia Programu „Dobry Klimat dla Rodziny” – w maju 2013 r. – w Polsce
funkcjonowa∏o ok. 60 Kart. Obecnie jest
ich ju˝ ponad 200. W wyniku wspó∏pracy z rzàdem, 27 maja 2014 r. Rada
Ministrów uchwali∏a Ogólnopolskà Kart´
Du˝ych Rodzin. Dokument ten zapewni
specjalne uprawnienia rodzinom z co
najmniej trojgiem dzieci, bez wzgl´du na
ich dochód.
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Spotkanie Prezydenta RP z dzieçmi i m∏odzie˝à w Kamionie i Witkowicach, 14 wrzeÊnia
2013 r.

¸àczenie ˝ycia zawodowego
i rodzinnego
Jednà z kluczowych rekomendacji
Programu „Dobry Klimat dla Rodziny”
jest wprowadzanie rozwiàzaƒ, sprzyjajàcych ∏àczeniu ˝ycia zawodowego
i rodzinnego. W lipcu 2013 r. Prezydent zaprosi∏ przedstawicieli organizacji pracodawców do w∏àczenia si´
w upowszechnianie takich rozwiàzaƒ.
W efekcie spotkania powo∏any zosta∏
nieformalny zespó∏ do spraw zatrudnienia przyjaznego rodzinie, który podjà∏ dzia∏ania na rzecz przygotowania

propozycji zmian legislacyjnych w tym
obszarze oraz promowania zatrudnienia
przyjaznego rodzinie poprzez skierowany
do pracodawców konkurs o nagrod´ Pary Prezydenckiej, który zostanie rozstrzygni´ty w grudniu 2014 r.
Jednà z istotnych barier – w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych –
jest brak dost´pu do instytucji opieki
dla dzieci do 12. roku ˝ycia: ˝∏obków,
przedszkoli, Êwietlic szkolnych. Sprawie rozwoju dobrych jakoÊciowo us∏ug
dla rodzin w oparciu o Êrodki europejskie, z nowej perspektywy finansowej
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poÊwi´cona by∏a – zorganizowana
w marcu 2014 r. w Pa∏acu Prezydenckim wspólnie z Konwentem Marsza∏ków – konferencja: „Partycypacja, ró˝norodnoÊç, kompleksowoÊç – rozwój
us∏ug dla rodzin”.

Rodzinne rozliczanie podatków
Decyzje rodzicielskie cz´sto zdeterminowane sà sytuacjà materialnà rodzin.
Z istniejàcych rozwiàzaƒ w systemie
podatkowym (z tzw. ulgi rodzinnej),
wspierajàcych rodziny wychowujàce
dzieci nie mo˝e w pe∏ni korzystaç
30% rodzin, w tym a˝ 70% rodzin
z trojgiem i wi´cej dzieci. W Kancelarii trwajà prace nad rozwiàzaniami legislacyjnymi, które zastàpià obecnà
ulg´ przez iloczyn kwoty wolnej od podatku w zale˝noÊci do liczby dzieci
w rodzinie. Dzi´ki tym rozwiàzaniom
poprawià si´ znacznie faktyczne mo˝liwoÊci wykorzystania ulgi przez rodziny wychowujàce dzieci.

Konkurs o Nagrod´
Pary Prezydenckiej
„Dobry Klimat dla Rodziny”
Inicjatywà, mobilizujàcà samorzàd terytorialny do dzia∏aƒ na rzecz rodziny oraz
upowszechniajàcà dobre praktyki, jest
Konkurs o Nagrod´ Pary Prezydenckiej
„Dobry Klimat dla Rodziny”. W I edycji
Konkursu – zainaugurowanej w maju
2012 r. – uczestniczy∏o blisko 200 samorzàdów, które zg∏osi∏y ok. 250 inicja-
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tyw. W maju 2013 r. podczas uroczystej gali w Pa∏acu Prezycenckim Para
Prezydencka nagrodzi∏a:
r gmin´ Dzier˝oniów w kategorii
„Inicjatywy Mi´dzypokoleniowe”,
r gmin´ Mrozy w kategorii „Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji
najm∏odszych dzieci”,
r miasto Siedlce w kategorii otwartej za systemowe wsparcie rodzin,
obejmujàce program budownictwa
komunalnego i socjalnego, program
dla du˝ych rodzin oraz dzia∏ania na
rzecz integracji osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
W paêdzierniku 2013 r. og∏oszona zosta∏a II edycja Konkursu. Przystàpi∏o do
niej ponad 200 samorzàdów, zg∏aszajàc
ok. 250 inicjatyw w ramach trzech kategorii: „Dobre rodzicielstwo”, „Czas wolny
dzieci i m∏odzie˝y – czas rozwoju”, „Rodziny wielodzietne wartoÊcià dla wspólnoty lokalnej”. W maju 2014 r. laureatami II edycji zosta∏y:
r miasto Bia∏ystok za „Bia∏ostockà
Akademi´ Rodziny”,
r gmina S´pólno Krajeƒskie za program dla dzieci i m∏odzie˝y „JesteÊmy aktywni, jesteÊmy kreatywni”,
r gmina Grodzisk Mazowiecki za
„Kart´ Du˝ej Rodziny 3+ i 4+”
oraz promowanie tej idei wÊród innych samorzàdów w kraju,
r miasto Gdynia za ciekawe, innowacyjne oraz konsekwentne dzia∏ania na rzecz rodzin, realizowane
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w ramach programu „Rodzina bli˝ej siebie”, za „Centrum Aktywnego Mieszkaƒca”, a tak˝e kampani´
spo∏ecznà „MAMY wi´cej” (nagroda specjalna).
W sumie w obydwu edycjach Konkursu uczestniczy∏o 315 samorzàdów.
Aby zacieÊniç wspó∏prac´ z samorzàdami w kwestiach polityki rodzinnej,
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Kancelaria podj´∏a tak˝e wspó∏prac´
z Konwentem Marsza∏ków. 20 wrzeÊnia
2013 r. Prezydent wzià∏ udzia∏ w obradach Konwentu, który popar∏ Program
„Dobry Klimat dla Rodziny” i zadeklarowa∏ wsparcie jego realizacji. Inicjatywy
zwiàzane z politykà rodzinnà by∏y równie˝ jednym z g∏ównych tematów rozmów podczas wielu wizyt lokalnych
Prezydenta.

