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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Patrycja Grebla-Tarasek 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 
nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna Proponujemy, aby projekt ten 
obowiązywał w dłuższej 
perspektywie czasowej. 

Projekt zawiera bardzo dużo zadań, 
których wykonanie będzie 
praktycznie niemożliwe, w tak 
krótkiej perspektywie czasowej tj. 
roku. Proponujemy, aby powrócić do 
praktyki, w której program był 
uchwalany na dłuższe okresy – co 
najmniej na 5 lat. 

  

2.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 5 

Wpisanie do Programu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych,  
w miejsce uzależnienia od substancji 
psychotropowych.  

Wskazany fragment wymaga 
doprecyzowania. Z całą pewnością 
projektodawca miał na myśli 
substancje psychoaktywne,  
w których zawierają się zarówno: 
narkotyki, środki odurzające jak  
i środki psychotropowe.  

  

3.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 10 
diagnoza sytuacji 

Diagnoza powinna zostać poszerzona 
o wpływ pandemii na przemoc  
w rodzinach. 

Diagnoza całkowicie pomija wpływ 
pandemii na sytuacje rodzin w Polsce 
w zakresie przemocy. Nie sposób  
w dokumencie tej rangi pominąć 
wpływu jaki pandemia ma na życie 
codzienne Polaków, tym bardziej,  
że stan ten trwa już prawie 2 lata  
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i nie zapowiada się, aby rychło miał 
zostać zakończony. W tym zakresie 
powinny zostać przeprowadzone 
badania, tak aby dokonać dogłębnej 
analizy sytuacji i tym samym mieć 
lepszą możliwość udzielania pomocy 
osobom, które są ofiarami przemocy 
domowej.  

4.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 22, 
zadanie 1.2.2 

Potrzeba doprecyzowania w jaki 
sposób realizować zadanie.  

Nie do końca jest jasne w jaki sposób 
miałaby przebiegać współpraca 
związków wyznaniowych i kościołów 
z samorządami, w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. Czy kościoły i związki 
wyznaniowe będą w jakikolwiek 
sposób zobowiązane do 
przekazywania samorządom 
informacji w zakresie porad jakie 
udzieliły ofiarom przemocy domowej 
w swoich poradniach.  

  

5.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 27, 
zadanie 2.1.6 

Uzupełnienie programu o 
zapewnienie środków finansowych 
na realizację wskazanego celu. 
Ponadto w odniesieniu do ośrodków 
interwencji kryzysowej – mogą one 
funkcjonować w ramach struktury 
PCPR, wskaźnikami nie powinna być 
forma organizacyjna (to czy OIK jest 
samodzielną jednostką budżetową 
ale to jaki katalog usług oferuje)  

Oczywiście nie negujemy potrzeby 
powstawania nowej lub rozbudowę 
istniejącej oferty wsparcia ofiarom 
przemocy w rodzinie, jednak należy 
zapewnić środki finansowe, które 
sfinansują albo przynajmniej 
częściowo pokryją powstawanie 
nowych instytucji.  

  

6.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 27, 
zadanie 3.3.2 
Oraz. Str. 15 

Środki finansowe przeznaczone na 
realizacje programów korekcyjno-
edukacyjnych przez powiaty (zadanie 
zlecone z zakresu administracji 
rządowej) są zdecydowanie za niskie.  

Projektodawca, w części 
poświęconej przewidywanym 
skutkom finansowym realizacji 
programu, przewidział na realizację 
zadania kwotę 3 624 300 zł, jako 
realizatora zadania wskazano 
powiaty. Biorąc pod uwagę fakt, że  
w Polsce mamy 380 powiatów 
(wliczając miasta na prawach 
powiatu) średnio na jeden powiat 
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przypadnie kwota 9600 zł 
dedykowana opracowaniu i realizacji 
programów korekcyjno-
edukacyjnych. W przedstawionej 
perspektywie finansowej realizacja 
zadania jest praktycznie niemożliwa  
z uwagi na niedofinansowanie.  

7.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 27, 
zadanie 3.3.4 
oraz str. 50 

Środki finansowe przeznaczone na 
realizacje programów przez powiaty 
są zdecydowanie za niskie. 

Uzasadnienie jak wyżej. Realizacja 
zadania, za kwotę wskazaną  
w programie jest całkowicie 
niemożliwa, szczególnie zapewniając 
realizację zadania zgodną  
z oczekiwaniami projektodawcy  
tj. zapewnienie dostępności do 
uczestnictwa w programie przez cały 
rok. 

  

8.  

Program Przemocy 
w Rodzinie na rok 
2022, str. 27, 
zadanie 3.4.1 
oraz str. 50 

Środki finansowe wskazane  
w programie na realizacje 
programów przez gminy i powiaty 
oczywiście nie pozwolą na efektywną 
realizację zadania.  

Na realizację zadania przewidziano 
kwotę 1 224 000 zł. Realizatorami 
zadania mają być zarówno gminy  
i powiaty. Nie ma możliwości, aby 
zrealizować zadanie za wskazaną 
kwotę. Nawet gdyby, chęć 
skorzystania z programu wyraziła 
połowa gmin i powiatów, wówczas 
na jedną z nich przypadała by kwota 
niższa niż 1000 zł! Projektodawca 
powinien ponownie przeliczyć skutki 
finansowe, z jakimi będzie się wiązała 
realizacja zadania tj. programów 
psychologiczno-terapeutycznych.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 


