
          Projekt 

UCHWAŁA Nr     /21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia……….września 2021 roku 

 
w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego  
ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 9 oraz art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Zarząd Województwa Małopolskiego ustanawia Pełnomocnika Zarządu 
Województwa Małopolskiego ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. 

§ 2 
 
Funkcję Pełnomocnika pełni Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego 
Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 
 

§ 3 

Pełnomocnik zostaje powołany na czas pełnienia funkcji Dyrektora Departamentu 
Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej.  

§ 4 

Do zadań Pełnomocnika należy wspieranie Samorządu Województwa Małopolskiego 
w działalności 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. 

§ 5 

Do zadań Pełnomocnika 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 

§ 6 

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Zdrowia, Rodziny, Równego 
Traktowania i Polityki Społecznej UMWM. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 
Ustanowienie Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego  

ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny ma na celu wspieranie i prowadzenie 
działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
między innymi poprzez współpracę z partnerami społecznymi, organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami. 


