
   - Projekt - 

UCHWAŁA NR …………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………………2021 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)” 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i ust. 6 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. 

zm.).  

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 
 

1. Uchwala się „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

(kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)”, zwany w dalszej treści uchwały 

„Programem”, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. „Program” stanowi część strategii Województwa Podkarpackiego w zakresie polityki 

społecznej. 

3. Zadania wynikające z „Programu”, będą realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

   

Na mocy art. 6 ust.6 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) Samorząd Województwa 

zobligowany jest m.in. do opracowania i realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, biorąc pod uwagę cele, kierunki i rodzaje działań dotyczące 

przeciwdziałania przemocy, określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 

W związku z wygaśnięciem w 2020r. Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia  

29 kwietnia 2014 r. (M.P. 2014 poz. 455) i jednoczesnym brakiem uchwalenia nowego 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 

2020 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 

2020, konieczne jest uchwalenie nowego programu. 

Opublikowany projekt nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie określony został jedynie na rok 2021 i zakłada kontynuację szerokiego spektrum 

działań  mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie, 

pomoc osobom dotkniętym przemocą, podejmowanie działań wobec sprawców przemocy, 

podnoszenie kompetencji kadry, pracującej z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie co 

również realizowano w poprzedniej perspektywie czasowej 2014-2020. 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 

zakładał realizację określonych w nim celów w formie pracy ciągłej przez cały okres 

obowiązywania Programu.  

W związku z powyższym Zespół Roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

kluczowych instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinnie na terenie Województwa Podkarpackiego (powołany Uchwałą Nr 124/2895/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r.) rekomenduje 

kontynuację realizacji założeń WPPPwR na lata 2014 – 2020 również w 2021r. 

Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o przyjęciu Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, który stanowi kontynuację 

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, 

zakładając jednocześnie, iż niezwłocznie po uchwaleniu zmian legislacyjnych kontynuowane 

będą prace nad opracowaniem nowego Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sporządziła: Sabina Paruch  
tel. 177470613; e-mail: s.paruch@rops.rzeszow.pl 


