
 

  
UCHWAŁA NR VIII/140/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
 

z dnia 27 maja 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych 

ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).   
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.  

Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  

  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji 

ideologii tak zwanych ruchów LGBT, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 



Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych 

ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).   
 
 

 Kierując się dobrem wspólnym, troską o rodzinę oraz dzieci a także poszanowaniem 

zasad konstytucji RP Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża sprzeciw wobec działań 

zmierzających do promocji ideologii tak zwanych ruchów  LGBT, których cele pozostają w 

głębokiej sprzeczności z zasadą wolności, tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi oraz 

prawem naturalnym.  

Działania postulowane oraz podejmowane w ostatnim czasie przez tzw. ruchy LGBT 

oraz wspierające je środowiska polityczne mają charakter inżynierii społecznej, która  

w swoim zamyśle stwarza poważne zagrożenie dla porządku społecznego uderzając w jego 

fundament jakim jest rodzina.  

Ideologia towarzysząca ruchom LGBT proponując alternatywną wizję człowieka oraz 

nowych norm społecznych, dąży nie tylko do wywierania wpływu na różne sfery życia takie 

jak oświata, wychowanie kultura, etyka, ale również ingeruje w sferę prywatną 

przysposobioną wyłącznie rodzinie.  

Jako reprezentanci regionu zasiadający w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

mając na względzie dobro polskich i podkarpackich rodzin stajemy w obronie naszej szkoły 

oraz systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów 

mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży.  

Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w proces wychowania  

i kształcenia na każdym jego etapie. Szkoła nie może bowiem stać się narzędziem do 

ideologicznej ofensywy, ale być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym 

właściwy rozwój.  

Szanując przyrodzoną i niezbywalną godność każdego człowieka, protestujemy 

wobec nachalnego propagowania inicjatyw i treści przez ruchy LGBT i wzywamy o wycofanie 

ich z politycznego dyskursu.  

Jako radni Województwa Podkarpackiego deklarujemy  przywiązanie do tych zasad, 

które budują siłę podkarpackich i polskich rodzin, a które mają swoje źródło w wartościach 

chrześcijańskich i naszej polskiej tradycji.  

 

 


