
 

 

Uchwała Nr 997/294/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego  

z  dnia 19 października  2021 r .  

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021–2030  

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 1249), art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 1 

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

poz. 1668, zm. Dz. U z 2020 r. poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 21 ust. 1 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 

zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 2369, Dz. U. z 2021 r. poz. 794 i 803), Uchwały Nr 713/268/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu 

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

skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych oraz Uchwały Nr 758/271/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 

i wrażliwości społecznej, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2021–2030, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informacji 

o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), do zadań własnych 

samorządu województwa należy w szczególności opracowanie i realizacja 

wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że zadania  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r.  poz. 1876, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 października 1982 

roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1119).  

Projekt Programu został opracowany przy współpracy z Zespołem Monitorującym 

Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej  

na Terenie Województwa Pomorskiego. 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030  

po przyjęciu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały przez Zarząd 

Województwa, zostanie ogłoszony jako dokument przyjęty do realizacji.  

Treść Programu została poddana konsultacjom społecznym przy współpracy 

z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz poszczególnymi 

departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Konsultacje 

trwały 10 dni. 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. 

Projekt Programu powstał jako kontynuacja Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013–2020. Program 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. Kierunkował będzie 

prowadzone i planowane działania w ramach tego obszaru, jednocześnie uspójniając 

je z celami polityki regionalnej. 

Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą problemów i potrzeb  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dlatego też dokument ten  

w planowanych działaniach kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane potrzeby.  


