
Projekt  
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr /21 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia    września 2021 roku 

 
 
Skład Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny 
 

1. Przewodniczący Rady: 
a) Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Równego 

Traktowania i Praw Rodziny 
 

2. Członkowie Rady: 
a) Rzecznik Funduszy Europejskich; 
b) Koordynator Zespołu Radców Prawnych; 
c) trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Małopolskiego;  
d) dwóch przedstawicieli  strony społecznej dotyczącej szeroko pojętej 

tematyki równego traktowania oraz kwestii rodziny.  
 
3. Sekretarz Rady: 

a) Pracownik Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego wskazany przez Dyrektora Departamentu Zdrowia, 
Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Projekt 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr /21 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia     września 2021 roku 

 
 
 

Regulamin  

Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny 
 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i zasady funkcjonowania Rady  
ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny, zwanej dalej Radą, w szczególności 
organizację i tryb jej prac. 
 

§ 2. 
 
Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 
 

 
Rozdział 2 

Cele i zadania Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny 
 
§ 3. 

 
 

1. Celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa 
Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,  
szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, 
niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie 
konstytucyjnych praw rodziny. 

 
2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

 
1) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, deklaracji, rezolucji, 

oświadczeń i komunikatów Samorządu Województwa w zakresie 
zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, 

2) opiniowanie wpływających do Samorządu Województwa Małopolskiego 
wniosków i skarg w zakresie zasady równego traktowania i ochrony 
praw rodziny, 



3) dążenie do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku 
naruszenia zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, 

4) współpraca z departamentami UMWM i podległymi jednostkami w 
zakresie realizacji zadań z zachowaniem zasady równego traktowania, 

5) współpraca z Sejmikiem WM oraz Komisjami SWM w szczególności w 
zakresie skarg, wniosków i petycji,  

6) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań zmierzających do 
zapewnienia równego traktowania i ochrony praw rodziny, 

7) weryfikacja sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego 
traktowania i ochrony praw rodziny, 

8) współpraca z organami administracji rządowej oraz administracji 
samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi 
działającymi na terenie województwa małopolskiego. 

 
Rozdział 3 

Organizacja i tryb pracy Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny 
 

§ 5. 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz 

na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, który wskazuje termin, 
miejsce oraz tematykę najbliższego posiedzenia. 

2. Udział w Radzie jest dobrowolny. 
3. Za udział w posiedzeniach Rady jej Członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 
4. W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady 
2) Członkowie Rady, 
3) Sekretarz Rady. 

5. Dla ważności decyzji podjętych przez Radę niezbędna jest obecność co najmniej 
połowy jej składu.  

6. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, Członek Rady może 
upoważnić inną osobę do udziału w pracach Rady w jego imieniu. 

7. Decyzje Rady (w formie opinii, wniosków, konkluzji, rekomendacji) są 
podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej 
liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady. 

8. Posiedzenia Rady są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista 
obecności. Protokoły są jawne dla wszystkich członków Rady.  

9. Sekretarz Rady przesyła tekst protokołu za pośrednictwem poczty elektronicznej,  
po jego zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, wszystkim Członkom Rady 
(również nieobecnym) do wiadomości.  

10. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Zdrowia, Rodziny, Równego 
Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, pełniąc funkcję Sekretariatu Rady. 

11. Do zadań Sekretariatu Rady należy: 
1) koordynowanie spraw związanych z organizacją posiedzeń Rady, 
2) przygotowanie w porozumieniu z Sekretarzem Rady oraz Przewodniczącym 

Rady materiałów na posiedzenia Rady w zakresie ustalonej wcześniej 
tematyki, 

3) nadzór nad wdrażaniem oraz stanem realizacji przyjętych przez Radę decyzji, 
4) archiwizacja dokumentów związanych z posiedzeniami Rady. 



12. Pracownicy Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pełniący 
funkcję Sekretariatu Rady zobowiązani są do zachowania w poufności spraw 
dotyczących przebiegu prac Rady. 

 
 

§ 6. 
 

1. Przewodniczący Rady:  
1) prowadzi i przewodniczy posiedzeniom Rady, 
2) zatwierdza protokoły z  posiedzeń Rady, 
3) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Przewodniczący Rady ma decydujący głos w ewentualnych sprawach spornych 
powstałych w trakcie posiedzenia Rady. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje osoba 
przez niego wyznaczona. 

 
 

§ 7. 
Członkowie Rady: 
1) uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście lub poprzez swoich 

przedstawicieli wyznaczonych zgodnie z § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu, 
2) proponują tematy do omówienia w czasie posiedzeń Rady,  
3) mogą podczas posiedzeń Rady składać również propozycje tematyki 

kolejnych planowanych posiedzeń, 
4) zobowiązani są zachować w poufności sprawy dotyczące przebiegu 

posiedzeń Rady, 
5) mają obowiązek przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu.  

 
 

§ 8. 
1. Sekretarz Rady: 
1) ustala w porozumieniu z Przewodniczącym Rady tematykę posiedzeń Rady w 

oparciu o złożone propozycje przez Członków Rady oraz bieżące dokumenty 
wpływające do Sekretariatu Rady;  

2) odpowiada za ustalanie porządku obrad,  
3) prowadzi dokumentację z posiedzeń Rady przy pomocy Departamentu 

Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 

4) czuwa nad prawidłowym przebiegiem posiedzeń Rady. 
2. Sekretarz Rady nie posiada prawa głosu. 
3. Sekretarz Rady ściśle współpracuje z Przewodniczącym Rady, Marszałkiem 

Województwa Małopolskiego oraz Członkami Rady. 


