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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 paêdziernika 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i M´˝-
czyzn, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.

2. Pe∏nomocnikiem jest sekretarz lub podsekretarz
stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y w szczególno-
Êci:

1) dokonywanie analiz i ocen sytuacji spo∏ecznej i by-
towej rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, zagro-

˝onych skutkami ubóstwa, problemowych lub b´-
dàcych w trudnej sytuacji,

2) dokonywanie analiz i ocen sytuacji w zakresie sta-
tusu kobiet i m´˝czyzn oraz inicjowanie i koordyno-
wanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do zapewnienia rów-
nego statusu kobiet i m´˝czyzn we wszelkich dzie-
dzinach ˝ycia spo∏ecznego,

3) opiniowanie, udzia∏ w opracowywaniu i, w miar´
potrzeby, przygotowywanie projektów programów
dzia∏aƒ i regulacji prawnych, s∏u˝àcych poprawie
bytowych, spo∏ecznych i kulturowych warunków
˝ycia rodziny oraz oddzia∏ujàcych na sytuacj´ w za-
kresie równego statusu kobiet i m´˝czyzn,

4) propagowanie wartoÊci dotyczàcych rodziny
i wspieranie m∏odego pokolenia, tak˝e w zakresie



przystosowania do ˝ycia spo∏ecznego, z uwzgl´d-
nieniem równego statusu kobiet i m´˝czyzn,

5) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie dzia∏aƒ
umo˝liwiajàcych rodzinie wykorzystanie jej praw
do godnego realizowania zadaƒ,

6) inspirowanie i wspieranie dzia∏alnoÊci grup, orga-
nizacji i Êrodowisk, dzia∏ajàcych na rzecz rodziny,
a tak˝e na rzecz równego statusu kobiet i m´˝-
czyzn,

7) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami administracji
publicznej, organizacjami pozarzàdowymi i insty-
tucjami — w zakresie ich odpowiedzialnoÊci za 
programy edukacyjne i wychowawcze, zwiàzane
z wspieraniem i rozwojem rodziny oraz równym
statusem kobiet i m´˝czyzn.

§ 3. 1. Pe∏nomocnik koordynuje we wspó∏pracy z
w∏aÊciwymi ministrami wype∏nianie zadaƒ zapewnia-
jàcych realizacj´ pe∏ni praw dzieci i m∏odzie˝y oraz po-
praw´ warunków ich ˝ycia, wynikajàcych z:

1) ustaw i uchwa∏ Sejmu oraz aktów wykonawczych,
a tak˝e innych dokumentów Rady Ministrów i jej
organów,

2) rzàdowych programów przyj´tych do realizacji, 

3) umów mi´dzynarodowych, których stronà jest
Rzeczpospolita Polska, a w szczególnoÊci przyj´tej
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listo-
pada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) oraz
zaleceƒ organizacji mi´dzynarodowych dzia∏ajà-
cych na rzecz dzieci i m∏odzie˝y.

2. Pe∏nomocnik realizuje zadania, o których mowa
w ust. 1, w szczególnoÊci przez:

1) dokonywanie analiz i ocen sytuacji spo∏ecznej dzie-
ci i m∏odzie˝y oraz warunków ich rozwoju, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem nierównoÊci szans, zjawi-
ska sieroctwa, niepe∏nosprawnoÊci, zagro˝enia pa-
tologiami spo∏ecznymi, a tak˝e ich wp∏ywu na po-
ziom ˝ycia oraz rozwój dzieci i m∏odzie˝y,

2) inicjowanie, przygotowywanie i opiniowanie pro-
jektów aktów prawnych oraz programów dzia∏aƒ
w zakresie kszta∏towania materialnych, spo∏ecz-
nych i kulturowych warunków ˝ycia i rozwoju dzie-
ci i m∏odzie˝y oraz gwarancji respektowania ich
praw i ochrony interesów, w tym:

a) rozwiàzywania problemów sieroctwa naturalne-
go i spo∏ecznego oraz ró˝nych form opieki,

b) przeciwdzia∏ania spo∏ecznym patologiom doty-
kajàcym dzieci i m∏odzie˝ oraz minimalizowania
ich skutków,

c) zaspokajania potrzeb zdrowotnych, a tak˝e poza-
medycznych, w tym potrzeb edukacyjnych, so-
cjalnych, kulturowych, integracyjnych, dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej,

d) rozwijania ró˝nych form pobudzania aktywnoÊci
intelektualnej i fizycznej dzieci i m∏odzie˝y w ce-

lu tworzenia optymalnych warunków ich rozwo-
ju i samorealizacji.

§ 4. Pe∏nomocnik realizuje zadania, o których mo-
wa w § 2, w szczególnoÊci przez:

1) dokonywanie analiz i ocen rozwiàzaƒ prawnych
z dziedziny praw cz∏owieka, równie˝ w oparciu
o obowiàzujàce w tym zakresie przepisy prawa
mi´dzynarodowego,

2) wyst´powanie do w∏aÊciwych organów z wnio-
skami o wydanie lub zmian´ aktów prawnych
w sprawach dotyczàcych równego statusu kobiet
i m´˝czyzn,

3) upowszechnianie problematyki równego statusu
kobiet i m´˝czyzn, zw∏aszcza w zakresie nawiàzy-
wania i rozwiàzywania stosunku pracy, warunków
zatrudniania i awansowania oraz dost´pu do szko-
leƒ w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
a tak˝e w procesie wychowania m∏odego pokole-
nia,

4) dzia∏anie na rzecz rozwiàzywania problemów po-
wsta∏ych w zwiàzku z naruszaniem równego statu-
su kobiet i m´˝czyzn.

§ 5. 1. Pe∏nomocnik wykonuje swoje zadania we
wspó∏dzia∏aniu z w∏aÊciwymi organami administracji
rzàdowej, w szczególnoÊci z ministrami w∏aÊciwymi
w sprawach: oÊwiaty i wychowania, szkolnictwa wy˝-
szego, kultury fizycznej i sportu, sprawiedliwoÊci, zdro-
wia, zabezpieczenia spo∏ecznego, pracy, spraw we-
wn´trznych, wyznaƒ religijnych, kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, integracji europejskiej, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej, rozwoju regional-
nego, spraw zagranicznych.

2. Pe∏nomocnik mo˝e zwróciç si´ o udzielenie infor-
macji i pomocy do ministrów w∏aÊciwych do spraw
wymienionych w ust. 1.

3. Pe∏nomocnik podejmuje wspó∏prac´ z organami
samorzàdu terytorialnego oraz organizacjami pozarzà-
dowymi w celu w∏aÊciwej realizacji powierzonych mu
zadaƒ.

4. Pe∏nomocnik mo˝e wyst´powaç do w∏aÊciwych
organów administracji rzàdowej, wskazujàc problemy
nale˝àce do obszaru jego zainteresowaƒ, których roz-
wiàzanie nale˝y do kompetencji tych organów i insty-
tucji, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zaj´cie sta-
nowiska.

§ 6. 1. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, wià˝àce si´ z zakresem je-
go dzia∏ania,

2) okresowe informacje o swojej pracy.

2. Pe∏nomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów
o wszystkich zagro˝eniach realizacji zadaƒ, o których
mowa w § 2—4.
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§ 7. Pe∏nomocnik mo˝e zlecaç przeprowadzenie
ekspertyz.

§ 8. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà,
technicznà i kancelaryjno-biurowà zapewnia Pe∏no-
mocnikowi Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

§ 9. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa:

1) do dnia 31 grudnia 2001 r. — w cz´Êci dotyczàcej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) od dnia 1 stycznia 2002 r. — w cz´Êci, której dyspo-
nentem jest Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

§ 10. Pe∏nomocnik przejmuje niezakoƒczone spra-
wy z zakresu, o którym mowa w § 2 i 3, prowadzone do-

tychczas przez Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Rodzi-
ny.

§ 11. Pe∏nomocnik dzia∏a przez czas sprawowania
obowiàzków przez Rad´ Ministrów, powo∏anà w dniu
19 paêdziernika 2001 r.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pe∏nomocnika Rzàdu
do Spraw Rodziny (Dz. U. Nr 10, poz. 74).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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