
UCHWAŁA Nr 315 / 6280 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 września 2021 r. 

 
w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa  

Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Stanowiska 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie jako  

region utrwalonej tolerancji.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

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

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

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały  

Sejmiku w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

– Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 



 

-Projekt- 

    

UCHWAŁA NR…./……./21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……….2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia  

Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

– Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  
Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.), 
 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie jako 

region utrwalonej tolerancji, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchyla się uchwałę 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). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr…./……/21 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia …………2021r. 

 
 

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO –  

PODKARPACIE JAKO REGION UTRWALONEJ TOLERANCJI  

Województwo Podkarpackie to region, który swoją osobowość i tożsamość 

kształtował przez setki lat. Przywiązanie do tradycji, szacunek dla pracy, 

poszanowanie własności, serdeczna gościnność a nade wszystko poszanowanie 

godności i praw każdego człowieka  to elementy wyróżniające Podkarpacie. Podłożem 

tak ukształtowanej tożsamości jest przekazywany z pokolenia na pokolenie szacunek 

do chrześcijańskich wartości, które są fundamentem polskiej państwowości i naszej 

przynależności do wspólnoty europejskiej. 

Nasza tożsamość to wielki dorobek wielu pokoleń mieszkańców tych ziem, 

którzy za wierność swoim przekonaniom i poglądom płacili ogromną cenę. 

 Jako Radni Województwa Podkarpackiego stoimy na straży aby równość  

i poszanowanie praw człowieka, szacunek dla odmiennych poglądów oraz odrzucenie 

wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, 

niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, lub orientację 

seksualną były nadrzędnymi wartościami dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia. 

Przy korzystaniu z wszelkich rodzajów wolności należy przestrzegać moralnej 

zasady odpowiedzialności osobistej i społecznej. Nikt nie może nikomu narzucać 

poglądów, przekonań, ideologii i ich interpretacji. Dyskusje na te tematy nie są łatwe, 

ale powinny być prowadzone w cywilizowany sposób, z poszanowaniem każdej  

ze stron.   

Podkreślamy, że będąca źródłem prawa w Polsce Konstytucja, określa  

i gwarantuje, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo odgrywają w życiu 

społeczeństwa szczególną rolę i powinny pozostawać pod szczególną opieką 

państwa.  

Podkarpackie jest województwem w którym znajduje się miejsce dla wszystkich, 

którzy w naszym regionie chcą wspólnie, w zgodzie egzystować. Niewielkie różnice 

światopoglądowe nie powinny powodować wielkich podziałów i rozbijać naszej 

solidarności. Pamiętajmy o słowach Wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II, 

który mówił: „Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu”. 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Mając na uwadze toczące się dyskusje dotyczące różnych grup społecznych, ideologii, 

a także w odniesieniu do nasilającego się zjawiska tzw. mowy nienawiści, Sejmik 

Województwa Podkarpackiego uznaje za konieczne, odwołać się do podstawowych 

wartości w których tolerancja jest jedną z najważniejszych. Radni chcą w ten sposób 

zaapelować o zaprzestanie sporów i działanie ponad podziałami na rzecz 

Podkarpacia. Z uwagi na treść przedmiotowego stanowiska, traci moc 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). Zarząd Województwa, wbrew zapisom 

§ 2 ww. uchwały nie korzystał z zapisów tej uchwały i nie wprowadzał jej do obiegu 

prawnego województwa, gdyż nie stanowiła źródła prawa.  

 

 


