
 

 

 

 

MINISTER 

       Rodziny i Polityki Społecznej   

   Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 
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        Pan 

      prof. Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Rafała Ślusarza złożonym podczas 

26. posiedzenia Senatu RP, w sprawie wsparcia przez państwo społecznej pracy pracowników 

poradni rodzinnych organizowanych przy parafiach, uprzejmie informuję.  

W projekcie Strategii Demograficznej w pierwszym celu szczegółowym Wzmacnianie 

rodziny, w kierunku interwencji Wsparcie trwałości rodzin planowane są działania mające na 

celu wsparcie trwałości małżeństwa i rodziny oraz służące wzmacnianiu więzi rodzinnych.  

Przede wszystkim zaplanowano działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie 

rozpadowi więzi rodzinnych oraz wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców. 

Obecnie wiele podmiotów realizuje zadania w tym obszarze, m.in. poradnie rodzinne 

pracujące przy parafiach.  

Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 

realizacji Strategii  będzie prowadziło prace nad przygotowaniem działań w zakresie 

doradztwa rodzinnego. Planowane jest wykorzystanie potencjału wszystkich podmiotów, 

które pracują w tym obszarze, zarówno instytucji edukacyjnych, pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej, oraz prowadzonych działań przez organizacje pozarządowe i związki 

wyznaniowe.  

 

 

 

 

 

 



 

     

 

Na obecnym etapie prac nie można jeszcze przewidzieć rozwiązań, jakie zostaną 

wprowadzone w tym zakresie. Demografowie zwracają uwagę, że kluczowe jest 

kompleksowe i trwałe wdrażanie polityki prorodzinnej. Dlatego wszystkie realizowane 

przedsięwzięcia wymagają długofalowych działań dla osiągnięcia wzrostu dzietności, aby 

zahamować spadek ludności. Wierzymy, że nam wszystkim zależy na wsparciu działań na 

rzecz odnowy demograficznej kraju. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Z poważaniem     

        z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

              Anna Schmidt 

       Sekretarz Stanu  

       /- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1. Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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