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Wprowadzenie  

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 713/268/21 

przyjął projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na lata 2021-2030 i skierował projekt do konsultacji społecznych. Celem konsultacji 

było zaprezentowanie projektu Programu mieszkańcom województwa pomorskiego, 

podmiotom wymienionym w ustawie o samorządzie województwa i podmiotom 

działającym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zebranie uwag, 

opinii i propozycji dotyczących treści zawartych w opracowanym dokumencie.  

Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1668 z późn. zm.)1 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. 1876 z późn. zm.)2.  

Konsultacje społeczne trwały od 21 do 30 lipca 2021 r. (łącznie 10 dni). Ogłoszenie  

o konsultacjach zostało umieszczone w BIP oraz na stronie i profilu Facebook ROPS.  

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Wojewódzkiej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorskiej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego i Pomorskiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.  

W niniejszym Raporcie syntetycznie przestawiono przebieg konsultacji projektu 

Programu. Wykaz zgłoszonych uwag i propozycji udoskonalenia dokumentu wraz  

z informacją dotycząca sposobu ich rozstrzygnięcia znajduje się w Za łączn iku   

n r  1  do Raportu. 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 794 i 803. 
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I. Formy i przebieg konsultacji  

Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2021–2030 jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym dla zapisów 

Strategii Polityki Społecznej będącej integralną częścią Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030 oraz Regionalnego Programu Strategicznego  

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej. Dokument powstał 

jako kontynuacja poprzedniego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013–2020. 

Celem konsultacji społecznych projektu Programu było uzyskanie możliwie 

najszerszego spektrum opinii oraz propozycji partnerów społecznych  

i gospodarczych, dotyczących treści zaplanowanych kierunków działań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Ze względu na ogłoszony w wyniku rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 stan 

pandemii oraz wprowadzony reżim sanitarny zrezygnowano z bezpośrednich spotkań 

konsultacyjnych. Podstawową formą konsultacji były pośrednie sposoby dotarcia  

do odbiorcy. Informacje o konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030 zamieszczono 

w dniu 20 lipca 2021 r. w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

(bip.pomorskie.eu), na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

(www.rops.pomorskie.eu) oraz na profilu społecznościowym Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej (www.facebook.com/rops.pomorskie). Miało to na celu 

zapewnienie swobodnego dostępu do informacji oraz ułatwienie procesu składania 

uwag i propozycji. Na stronie wraz z ogłoszeniem udostępniono projekt Programu 

oraz formularz konsultacyjny. Pisemne stanowiska można było wysyłać w formie 

elektronicznej na wskazany adres mailowy.  

Formularz konsultacyjny projektu Programu powstał w celu poprawy skuteczności 

procesu przebiegu konsultacji (za łączn ik  n r  2  do  Rapor tu ) .  W formie 

tabelarycznej należało określić do której części dokumentu odnosi się uwaga, 

następnie przedstawić proponowaną treść zmiany oraz uzasadnienie składanych 

postulatów. Formularz znacząco ułatwił późniejszą analizę zgłaszanych koncepcji 

oraz zapewnił zainteresowanym możliwość precyzyjnego wyrażenia opinii.  

Dodatkowo informację o konsultacjach wraz z prośbą o wnoszenie uwag do projektu 

Programu rozesłano do następujących partnerów: Pomorskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

oraz Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.  

Projekt Programu uzyskał w dniu 18 sierpnia 2021 r. pozytywną opinię Pomorskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz został pozytywnie zaopiniowany przez 

Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 

20 sierpnia 2021 r. w formie Uchwały nr 5/2021. 

http://www.rops.pomorskie.eu/
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II. Główne wnioski z konsultacji społecznych  

Rozdział drugi Raportu stanowi holistyczne ujęcie zebranych uwag, opinii i propozycji 

zgłoszonych do projektu Programu w czasie konsultacji społecznych. Zgłoszone 

uwagi posiadały charakter zróżnicowany. Propozycje zmian dotyczyły 

poszczególnych części projektu Programu oraz w znacznym stopniu przybrały formę 

zapisów szczegółowych. 

 

Podsumowanie uwag zgłoszonych do poszczególnych części Programu  

Przedstawione poniżej uwagi syntetycznie prezentują główne postulaty oraz 

komentarze. Wykaz szczegółowych uwag oraz propozycji modyfikacji treści 

Programu wraz z ich uwzględnieniem znajduje się w Za łączn iku  n r  1  do Raportu.  

1. Część diagnostyczna 

Diagnoza 

Zasugerowane zmiany polegały na uszeregowaniu przywołanych danych  

z „Ogólnopolskiej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie” (Raport Kantar Polska  

dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 r.) pod kątem wartości 

procentowych (od najwyższych do najniższych) oraz pod kątem tematycznym (aby 

wyniki badania dotyczące sytuacji sprzyjających występowaniu zjawiska przemocy 

znajdowały się w jednym akapicie). Wskazano też, że w danych  

z opracowania „Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport  

z badań ilościowych” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zabrakło przytoczenia  

w kolejnym akapicie kogo dotyczą te dane (informacja ta zawarta jest we wstępie  

do przywołanego raportu). Zmiany zostały uwzględnione.  

Kolejna zmiana dotycząca diagnozy odnosiła się do zastąpienia nazewnictwa 

mogącego posiadać zabarwienie pejoratywne w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnościami. Dokonano korekty w brzmieniu danego pojęcia.  

Ostatnie zmiany związane były z nieaktywnymi linkami stanowiącymi odnośniki  

do źródeł umiejscowienia raportów badawczych na stronach internetowych, 

zasugerowano aby przy aktualizacji linków w przypisach zawrzeć również pełne 

nazwy stron internetowych i datę dostępu. Zwrócono również uwagę na nieczytelne 

wykresy. Zmiany zostały uwzględnione.   

Analiza SWOT 

Uwagi dotyczące analizy SWOT Programu odnosiły się do sposobu wnioskowania  

i kwalifikowania poszczególnych elementów analizy. Uwagi zostały częściowo 

uwzględnione. Dokonano zmian polegających na doprecyzowaniu pkt 6 i 7 mocnych 

stron oraz pkt 21, 23 i 26-33 słabych stron - dopisane zostały wnioski wyjaśniające 
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powód zakwalifikowania niektórych elementów zarówno jako mocna jak i słaba 

strona. Nie uwzględniono wątpliwości wnioskowania i kwalifikowania poszczególnych 

elementów analizy SWOT - przywołanie odpowiednich danych statystycznych ma  

na celu ukazanie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (spadek lub wzrost 

tendencji wskazujących na występowanie zjawiska przemocy oraz przeciwdziałanie 

temu zjawisku). 

2. Część projekcyjna  

Cele, priorytety i działania  

Głównymi modyfikacjami części projekcyjnej były: 

- zmiany dotyczące doprecyzowania zapisów celów szczegółowych,  

- zmiana polegająca na ujęciu zakresu interwencji i wskaźnika rezultatów  

dot. „Niebieskich Pokoi” (miejsc przesłuchań dzieci) w innym celu szczegółowym,  

niż wskazany w Programie; 

- wskazanie źródła przytoczonych danych.  

Uwzględnione zostały zmiany w zakresie celu szczegółowego 1 i częściowo  

w zakresie celów 2 i 4.  

Nie uwzględniono natomiast uwagi odnoszącej się do celu szczegółowego 3, 

kwestionującej zapis, że realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych może 

świadczyć o zwiększeniu skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Nie uwzględniono również uwag polegających na: 

- uszczegółowieniu form wsparcia podmiotów oferujących pomoc osobom 

doświadczającym przemocy – aby nie ograniczać możliwości w tym zakresie; 

- doprecyzowaniu szkoleń ujętych w rezultatach celu 4 – struktura Programu,  

tj. wskazanie częstotliwości pomiaru i źródła danych sugeruje, że chodzi tu  

o szkolenia zrealizowane w ramach Programu.    

Kolejna zmiana odnosiła się do zastąpienia nazewnictwa mogącego posiadać 

zabarwienie pejoratywne w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Dokonano 

korekty w brzmieniu danego pojęcia.  

 

Załączniki: 

1. Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 

2. Formularz konsultacyjny projektu Programu 

3. Treść opublikowanej informacji dotyczącej konsultacji społecznych  
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Załącznik Nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych  

projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030 

 

Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021–2030 

Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Diagnoza      

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

11 

jest:  

Psychicznej najczęściej 

dopuszczają się ojcowie 

(32%), mężowie (25%) lub 

partnerzy (12%) i matki (17%). 

Ekonomiczna jest domeną 

mężów (34%) lub partnerów 

(10%), a rzadziej ojców (16%)  

i matek (14%). 

propozycja zapisu: 

Psychicznej najczęściej 

dopuszczają się ojcowie 

(32%), mężowie (25%), matki 

(17%), a także partnerzy 

Pierwotny zapis jest 

niespójny względem 

podanych wartości 

procentowych. 

Stosowany zapis 

sugeruje 

(„najczęściej”, „jest 

domeną”),  

by prezentowane 

dane zostały 

uszeregowane  

od największych  

do najmniejszych. 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

(12%). Ekonomiczna jest 

domeną mężów (34%) lub 

ojców (16%), a rzadziej matek 

(14%) i partnerów (10%). 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

13 

jest:  

Zjawisko to znacznie częściej 

dotyczy osób rozwiedzionych 

(81%) niż kawalerów i panien 

(55%), osób zamężnych i 

żonatych (55%) oraz wdowców 

i wdów (65%). 

propozycja zapisu: 

Zjawisko to znacznie częściej 

dotyczy osób rozwiedzionych 

(81%) niż wdowców i wdów 

(65%), kawalerów i panien 

(55%) oraz osób zamężnych  

i żonatych (55%). 

 

jw. 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

13 

jest:  

W podobnym mechanizmie  

na przemoc w rodzinie 

narażone są także osoby 

chore, niepełnosprawne czy 

starsze, które potrzebują 

pomocy  

w codziennym funkcjonowaniu. 

propozycja zapisu: 

W podobnym mechanizmie  

na przemoc w rodzinie 

narażone są także osoby 

chore,  

z niepełnosprawnością czy 

starsze, które potrzebują 

pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

 

Zamiast zapisu 

„osoby 

niepełnosprawne” 

stosujemy „osoby  

z niepełnosprawnoś-

cią”. 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

13 

jest: 

W wielu przypadkach rozwód 

mógł mieć związek z 

występowaniem w rodzinie 

przemocy. To co sprzyja 

doświadczaniu przemocy  

w rodzinie to zależność, w tym 

finansowa, od innych członków 

rodziny, niskie poczucie 

własnej wartości  

i doświadczanie przemocy  

w dzieciństwie. Osoby, które 

doświadczają przemocy, 

według ekspertów, bardzo 

często nie pracują i pozostają 

na utrzymaniu osób, które 

przemocy się dopuszczają.  

Nie wyobrażają sobie 

samodzielnego życia, boją się, 

że same by sobie nie 

poradziły. W podobnym 

mechanizmie na przemoc  

Zdania zaznaczone 

kolorem czerwonym 

warto zamieścić 

jedno po drugim. 

Aktualny zapis 

utrudnia 

merytoryczny odbiór, 

jest „skakaniem”  

po tematach. 

Tematyczne 

uszeregowanie 

przedstawianej 

diagnozy  

z pewnością wpłynie  

na jakość odbioru 

dokumentu. 

 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

w rodzinie narażone są także 

osoby chore, niepełnosprawne 

czy starsze, które potrzebują 

pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu. Na podstawie 

wypowiedzi profesjonalistów 

wywnioskować można,  

że na przemoc w rodzinie 

bardziej narażone są osoby 

pozostające w związkach – 

małżeńskich lub 

nieformalnych, niż osoby 

żyjące bez partnera. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

13 

przypis dolny (nr 3) 

propozycja zapisu: 

Przypis powinien zawierać 

pełne odniesienie do źródła; tj. 

pełną jego nazwę, datę 

dostępu, miejsce z którego 

została pobrana informacja, 

uwzględniając aktualność linku 

Link stanowiący 

odnośnik do źródła 

nie działa poprawnie. 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

oraz możliwość otwarcia źródła 

przez zewnętrznego odbiorcę. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

15 

jest: 

Prawie co dziewiąty (10,8%) w 

wieku 13-17 lat doświadczył w 

okresie od połowy marca do 

końca czerwca 2020 roku 

przemocy ze strony bliskich 

dorosłych. 

Z zapisu 

jednoznacznie nie 

wynika, kogo dotyczy 

przywoływany 

wniosek – „co 

dziewiąty w wieku 13-

17 lat” – respondent, 

uczeń, a może dane 

te odnoszą się do 

wizerunku socjo-

społecznego 

młodzieży, która 

wskazała, że 

doświadczyła 

przemocy w badanym 

okresie? 

Uwzględniono Dokonano zmian  

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

17 

przypis dolny (nr 4) Link stanowiący 

odnośnik do źródła 

nie działa poprawnie. 
Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

17 

jest: 

Pomocą objęto 51157 dzieci,  

w tym 1650 

niepełnosprawnych (w 

porównaniu odpowiednio  

z 47883 i 1347 dzieci rok 

wcześniej). 

propozycja zapisu: 

Pomocą objęto 51157 dzieci,  

w tym 1650 z 

niepełnosprawnością  

(w porównaniu odpowiednio  

z 47883 i 1347 dzieci rok 

wcześniej). 

Zamiast zapisu 

„osoby 

niepełnosprawne” 

stosujemy „osoby  

z niepełnosprawnoś-

cią”. 

Uwzględniono Dokonano zmian  

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

20 

wykres jest nieczytelny, 

podobnie jak większość 

zamieszczonych materiałów 

graficznych – zwłaszcza, jeśli 

pod uwagę weźmiemy kwestię 

 

Uwzględniono Dokonano zmian  
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

dostępności materiałów np.  

dla osób słabowidzących. 

Analiza SWOT      

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

26-28 

1. mocne strony (pkt. 6): 

w 2018 roku sporządzonych 

zostało 93311 „Niebieskich 

Kart”, z czego 78% założyli 

przedstawiciele policji, 12% 

pracownicy ośrodków 

pomocy społecznej, 5% 

pracownicy placówek 

oświatowych, 4% 

przedstawiciele gminnych 

komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

 

2. słabe strony (pkt. 21): 

w 2018 roku sporządzonych 

zostało 93 311 „Niebieskich 

Kart”, z czego 78% założyli 

przedstawiciele policji, 12% 

pracownicy ośrodków 

pomocy społecznej, 5% 

Wątpliwość budzi 

sposób wnioskowania  

i kwalifikowania 

poszczególnych 

elementów analizy 

SWOT. Większość 

przyporządkowanych 

elementów stanowi 

powołanie na dane 

statystyczne, które 

znajdują się również 

w diagnozie.  

Nie jest jasne, w jaki 

sposób 

prezentowane  

w analizie SWOT 

dane odnoszą się 

opisowo do 

problematyki 

przemocy  

Częściowo 

uwzględniono 

Dokonano zmian 

polegających  

na doprecyzowaniu 

pkt 6 i 7 mocnych 

stron oraz pkt 21, 23 

i 26-33 słabych 

stron. Przywołanie 

odpowiednich 

danych 

statystycznych ma 

na celu ukazanie 

słabych i mocnych 

stron, szans  

i zagrożeń (spadek  

lub wzrost tendencji 

wskazujących  

na występowanie 

zjawiska przemocy 

oraz 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

pracownicy placówek 

oświatowych, 4% 

przedstawiciele gminnych 

komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

3. podobnie punkt 7 i 23 

propozycja zapisu: 

Zgodnie z uwagami 

przedstawionymi w 

kolumnie obok, zasadne 

wydaje się uporządkowanie 

całej analizy SWOT pod 

kątem wskazania 

konkretnych elementów, 

które ją budują, a nie 

jedynie przyporządkowania 

danych statystycznych z 

części diagnostycznej do 

poszczególnych elementów 

analizy SWOT.  

W wielu przypadkach 

czytelnik musi zastanawiać 

się  

i domniemywać, co kryje się 

i przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie. Ponadto 

niektóre zapisy 

wskazywane są  

w różnych polach, 

jednak bez kontekstu 

dlaczego zostały 

zakwalifikowane  

np. jako słaba  

i mocna strona 

jednocześnie  

– tak jak  

w przykładzie  

w kolumnie obok. 

przeciwdziałanie 

temu zjawisku).  



15 
 

Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

pod poszczególnymi 

danymi  

w kontekście obrazu 

sytuacji związanej z 

występowaniem przemocy 

domowej i jej 

przeciwdziałaniem, np. 

4. słabe strony pkt. 26-33 

(okres pandemii) – 

wskazuje się,  

że poszczególnych sytuacji 

doświadczyli „respondenci” 

– to znaczy kto? 

Cele, priorytety i działania – cel główny 

Cel szczegółowy 1      

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

34 

Priorytet 1.1; działanie 1.1.1; 

zakres interwencji  

jest: 

Badanie postaw społecznych 

wobec zjawiska przemocy,  

w tym wobec dzieci, osób 

Propozycja zmiany 

zapisu dot. 

sformułowania „osoby 

niepełnosprawne”.  

Ta sama kwestia 

dotyczy zakresu 

interwencji  

w działaniu 1.1.2  

Uwzględniono Dokonano zmian 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

starszych i niepełnosprawnych, 

uwzględniające łamanie 

stereotypów dotyczących roli 

kobiety i mężczyzny 

propozycja zapisu: 

Badanie postaw społecznych 

wobec zjawiska przemocy,  

w tym wobec dzieci, osób 

starszych i osób  

z 

niepełnosprawnością/niepełno

sprawnościami, 

uwzględniające łamanie 

stereotypów dotyczących roli 

kobiety i mężczyzny 

Ponadto: 

Zastanawiający jest sposób,  

w jaki badanie postaw 

społecznych ma „uwzględniać 

łamanie stereotypów 

dotyczących roli kobiety  

oraz na str. 42 

(działanie 2.3.2). 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

i mężczyzny”. Badanie,  

jak sądzę, może badać 

występowanie i zakres 

występowania stereotypowego 

postrzegania ról kobiet  

i mężczyzn, jednak poprzez 

badanie nie dokonuje się ich 

łamania. 

Cel szczegółowy 2 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

37 

Wnioski z diagnozy  

jest: 

Wśród badanych, których 

dotknęła przemoc seksualna 

jedynie co dziewiąta próbowała 

uzyskać wsparcie. 

jest: 

Analiza przekazywanych 

danych wykazuje, że nadal 

utrzymuje się tendencja do 

nierównomiernego 

Nie wskazano 

badania, którego 

dotyczą przytaczane 

wnioski. W części 

diagnostycznej 

występują 

odniesienie  

do licznych badań, 

stąd niezbędne jest 

dookreślenie,  

o których badaniach 

mowa. 

„Analiza 

Uwzględniono Dokonano zmian 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

prowadzenia działań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie przez gminy  

i powiaty naszego regionu. 

przekazywanych 

danych” – nie 

dookreślono o jakie 

dane chodzi. 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

38 

kierunki działań, pkt 6  

jest: 

promowanie rozwijania oferty 

pomocowej dla dzieci 

krzywdzonych i ich rodzin, 

opartej na modelu współpracy 

między różnymi służbami, w 

których dziecko poszkodowane 

przestępstwem i jego 

opiekunowie mogliby otrzymać 

kompleksowe wsparcie 

psychologiczne, prawne, 

medyczne i socjalne pod 

jednym dachem. 

Potrzebne jest 

dookreślenie (zmiana 

sformułowania),  

co jest rozumiane 

pod pojęciem 

kompleksowego 

wsparcia „pod jednym 

dachem” – czy mowa 

o instytucji 

pomocowej, miejsca 

schronienia w OIK 

czy też może miejscu 

zamieszkania osoby 

doświadczającej 

przemocy. 

 

Uwzględniono Dokonano zmian 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

39 

wskaźnik rezultatu 

jest: 

Liczba nowych wspartych 

podmiotów oferujących pomoc 

osobom doświadczającym 

przemoc w formie. 

Nie dookreślono 

formy. 

Nie uwzględniono 

Nie dookreślono 

formy wsparcia aby 

nie ograniczać 

możliwości w tym 

zakresie. 

Cel szczegółowy 3 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

44 

Cel szczegółowy 3 mówi  

o zwiększeniu skuteczności 

oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie, jednak Priorytet 3.1. 

przewiduje realizację 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych. Zapis priorytetu 

nie świadczy o zwiększeniu 

skuteczności, a raczej  

o kontynuowaniu 

dotychczasowego poziomu 

realizacji. 

O zwiększeniu 

skuteczności może 

świadczyć np. 

wprowadzenie 

nowych metod pracy 

lub ich intensyfikacja, 

czego jednak nie 

uwzględnia zapis 

priorytetu. 

Nie uwzględniono 

Wskaźniki rezultatu 

to liczba nowych, 

wspartych  

i upowszechnionych 

programów 

korekcyjno-

edukacyjnych,  

co wskazuje  

na zwiększenie 

skuteczności 

oddziaływań wobec 

osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

poprzez realizację 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

działań wskazanych  

w Programie.   

Cel szczegółowy 4 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

46 

wskaźnik rezultatu 

jest: 

Liczba rekomendowanych  

i nowych miejsc bezpiecznych 

przesłuchań przyjaznych 

dziecku doświadczającemu 

przemocy, bądź będącemu jej 

świadkiem, tzw. „Niebieskich 

Pokoi” 

 

Należy rozważyć czy 

nowe „Niebieskie 

Pokoje” wpisują się  

w cel szczegółowy 4, 

dotyczący 

podnoszenia 

kompetencji 

pracowników. Sądzę, 

że rezultat ten 

wpisuje się w cel 

szczegółowy 2, 

dotyczący 

dostępności usług 

wsparcia. 

Uwzględniono 

Dokonano zmian  

 

 

Pomorska Rada 

ds. Polityki 

Senioralnej 

46 

Ponadto wśród wskazanych 

rezultatów występuje zapis 

„liczba szkoleń”. Należy 

rozważyć uzupełnienie, jakie 

szkolenia mają zostać 

 

Nie uwzględniono 

Nie 

uszczegółowiono 

jakie szkolenia mają 

zostać zmierzone, 

ponieważ zostały 
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Osoba/Podmiot Str. Propozycja modyfikacji Argumentacja 
Rozstrzygnięcie 

uwagi 
Uzasadnienie 

zmierzone – przeprowadzone 

czy np. oferowane 

pracownikom lub dostępne  

na rynku szkoleniowym. 

Umożliwi to precyzyjne 

oszacowanie wskaźnika. 

one opisane  

w zakresach 

interwencji. 



 

 

Załącznik Nr 2 do Raportu z konsultacji społecznych  

projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030 

Formularz  zg łaszan ia  uw ag i  w niosków  do pro jek tu P rogramu:  

Tytuł 

 
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030 

Informacje o zgłaszającym uwagi:   

PODMIOT (NAZWA, 

IMIĘ I NAZWISKO 

OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ) 

 

Uwagi: 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga  

(np. art., nr str., 

rozdział) 

Proponowana treść  z podaniem strony, konkretnego zapisu, 

punktu, priorytetu, działania co do których proponuje się 

zmianę oraz treść zmiany 

Uzasadnienie uwagi 

1.  
Wprowadzenie 

 

  



 

2.  

Komplementarność 

programu z innymi 

dokumentami 

strategicznymi 

  

3.  Diagnoza   

4.  Analiza SWOT   

5.  
Cele , priorytety                

i działania                    

– Cel główny  

  

6.  Cel szczegółowy 1   

7.  Cel szczegółowy 2   

8.  Cel szczegółowy 3   

9.  Cel szczegółowy 4   

10.  Kluczowi partnerzy   



 

11.  
Finansowanie 

działań w ramach 

Programu 

  

12.  

System realizacji, 

monitorowania 

oraz oceny 

realizacji 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27,  

80-810 Gdańsk, adres email: info@pomorskie.eu;  tel. 58 326 85 72. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email:  iod@pomorskie.eu lub telefonicznie 58 32 62 518 i pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych; 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z konsultacjami społecznymi projektu Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.                                          

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 956 – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.  

5) Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu  zainteresowanemu taką informacją lub 

publikowane w BIP Urzędu. 

mailto:info@pomorskie.eu
mailto:iod@pomorskie.eu


 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

Załącznik Nr 3 do Raportu z konsultacji społecznych  

projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

na lata 2021–2030 

 

Treść  opubl ikowane j  in formac j i  dotyczące j  ogłoszenia  

konsul tac j i  społecznych Wojew ódzk iego Programu 

Przec iw dzia łan ia  Przemocy  

w  Rodzinie  na  la ta  2021–2030 

We wtorek 20 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę  

Nr 713/268/21 w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 oraz skierowania 

projektu Programu do konsultacji społecznych. 

Konsultacje projektu Programu trwać będą od 21 do 30 lipca 2021 roku. 

Poniżej dokumenty dot. konsultowanego programu: 

 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Nr 713/268/21 - projekt Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030  

 Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach, a wszelkie uwagi do dokumentu 

prosimy przekazywać w formularzach konsultacyjnych drogą e-mailową  

na adres: a.wyrobek@pomorskie.eu 

 

https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/0/projekt_WPPPwR_2021-2030.doc/6039f364-a7ce-4969-9526-9ab00c066f49
https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/0/projekt_WPPPwR_2021-2030.doc/6039f364-a7ce-4969-9526-9ab00c066f49
https://rops.pomorskie.eu/documents/293764/0/FORMULARZ+ZG%C5%81ASZANIA+UWAG+-+WPPwR.doc/965c208b-bc2f-4080-a1a6-52183b8eaee2
mailto:a.wyrobek@pomorskie.eu

