
UCHWAŁA Nr 128/223/21 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans 
Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 
Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób 
z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030 i skierowanie go do konsultacji 
społecznych 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.426.)1, art. 14 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1668, poz. 1378), art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1876, poz. 2369), uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. Przyjmuje się projekt „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób                          

z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji 

Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030”, w brzmieniu jak 

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Postanawia się ogłosić na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

informację o 30-dniowych konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu 

Wyrównywania Szans Osób z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu 

Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami 

na lata 2021 – 2030”, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w : Dz.U. z 2020r. poz.568, 875 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań samorządu województwa należy 

opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na 

rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Załączone opracowanie „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób 

z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji 

Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030” jest wstępnym 

projektem, który po przyjęciu w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego, zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z przepisami prawa, 

ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści 

opracowywanego Programu przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

mieszkańców województwa oraz innych podmiotów. Konsultacje trwać będą 30 dni. Projekt Programu 

zostanie umieszczony na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, co umożliwi dotarcie 

do szerokiego grona podmiotów oraz zapewni swobodny dostęp do informacji.  

W 2020 roku zakończyła się realizacja „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami 

województwa pomorskiego na lata 2014-2020”. W związku z powyższym powstała konieczność 

opracowania nowego Programu. Powstanie ”Wojewódzkiego  Programu Wyrównywania Szans Osób 

z Niepełnosprawnościami i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji 

Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030” poprzedzone zostało 

analizą aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz diagnozą ich 

problemów i potrzeb w zakresie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Dlatego też dokument ten w planowanych działaniach kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane 

potrzeby tej grupy osób.  

 

 

 

 

 

 


