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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 503093567 

 
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  W programie powielono wiele 
działań, które są realizowane w 
ramach innych Programów. Często 
te same działania wskazywane są w 
kilku dokumentach.  Wydaje się, że 
dla większej przejrzystości tego typu 
dokumentów należałoby wskazać, 
które zdania realizowane są w 
ramach danego Programu/strategii a 
osobno wskazać te, które są 
realizowane w ramach innych 
programów ale mogą sprzyjać 
osiągnieciu efektów z opiniowanego 
programu.  

   

2.  

Uwaga ogólna 2  Program powinien służyć wytyczeniu 
pewnych kierunków działań na 
przyszłość, tymczasem wskazano w 
nim również działania, które od 
dawna powinny być podejmowane 
w związku z realizacją zadań 

Przykłady poniżej w uwagach 
szczegółowych.  
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ustawowych przez niektóre 
podmioty.  

3.  

Priorytet I, 
Cz. A. zadanie 1   Cz. 
B. zadanie 1  

Wskazane zadania Pełnomocnik 
powinien realizować w sposób ciągły 
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy 
równościowej.  

Są to zadania ustawowe. Nie 
powinny być wymienione w 
programie.  

  

4.  
Priorytet I 
Cz. E zadanie 1  

Wojewoda nie jest organem 
administracji lokalnej.  

Zadanie nie koresponduje z tyt. cz. E.   

5.  

Priorytet II cz. A 
zadanie 1 i zadanie 8  

Realizacja tego zadania w żaden 
sposób nie polepszy sytuacji kobiet. 

Samo docenienie i promocja pracy 
kobiet w domu nie poprawi realnie 
ich sytuacji. Brak w programie 
konkretnych działań, które w sposób 
realny np. poprawiałyby sytuacje 
opiekunów osób niesamodzielnych. 
Pilnego uporządkowania wymaga 
m.in. ustawa o świadczeniach 
rodzinnych –a takich konkretnych 
rozwiązań prawnych brak.  

  

6.  

Priorytet II cz. C 
Zadanie 2  

Pytanie czy zadanie 2 w ogóle 
powinno być ujęte w Programie.  

Po pierwsze samo tworzenie EPRSC 
w sposób bardzo pośredni 
powiązane jest z tematyką równego 
traktowania, po drugie realizacja 
zadań mających na celu chociażby 
pośrednio poprawę dostępu do 
Służby Cywilnej np. dla osób z 
niepełnosprawnościami nie powinna 
być uzależniona o tego czy zadanie 
to będzie mogło być zrealizowane ze 
środków PO PC, po trzecie 
uruchomienie takiego narzędzia 
powinno obejmować całą 
administrację publiczną.  

  

7.  
Priorytet II cz. C 
zadanie 4  

Za długi czas realizacji, brak 
wskazania konkretnych efektów 
realizacji zadania.  

   

8.  

Priorytet II cz. C 
zadanie 2  

Pytanie dlaczego zadanie zostało 
ograniczone tylko do 2025 r. i jest 
zadaniem cyklicznym.  

Staże w ministerstwach dla osób z 
niepełnosprawnościami chyba nie 
powinny być uzależniane od 
pozyskania na ten cel środków z 
PFRON.  
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9.  

Priorytet II cz. C 
zadanie 3  

Czy naprawdę coś co powinno na co 
dzień funkcjonować w każdym 
urzędzie powinno być wymieniane 
jako zadanie do wdrożenia w 
Programie? 

Przy takim poziomie ogólności 
zadania, to czy zadanie to będzie 
realizowane i tak będzie zależało od 
kultury i organizacji pracy w danym 
urzędzie.  

  

10.  

Priorytet III 
wprowadzenie  

Nie ma sensu powielać w programie 
brzmienia przepisów oświatowych. 
Nie ma sensu wymieniać jednostek 
systemu oświaty.  

W innych zadaniach tego nie 
robiono.  

  

11.  

Priorytet IV cz. A 
zadanie 1  

Ograniczenie nierówności w zdrowiu 
(równego dostępu do świadczeń) 
jest co do zasady zadaniem MZ i 
NFZ. Zgodnie z art. 65 ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych ubezpieczenie 
zdrowotne jest oparte w 
szczególności na zasadach: 
1)równego traktowania oraz 
solidarności społecznej; 
2)zapewnienia ubezpieczonemu 
równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
Sposób gospodarowania środkami 
pochodzącymi ze składki powinien 
gwarantować realizację wskazanego 
Zadania.  

Z uwagi na ogólny wręcz lakoniczny 
charakter ustawy o zdrowiu 
publicznym nie może ona stanowić 
narzędzia do realizacji tego rodzaju 
przedsięwzięć. Działania 
samorządów mają charakter 
wyłącznie uzupełniający, co wynika z 
ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych i mają 
charakter wyłącznie lokalny.  
 

  

12.  
Priorytet IV cz. B Pytanie czy w programie powinno 

ujmować się zadania, które de facto 
są w połowie ich realizacji.  

   

13.  

Priorytet V cz. A  
zadanie 2  

Pytanie czy zadanie dotyczy 
likwidacji barier wyłącznie w 
urzędach wojewódzkich.  

Urzędy wojewódzkie w 
ograniczonym zakresie obsługują 
interesantów zewnętrznych (w 
porównaniu np. do starostw czy 
urzędów miast). Tymczasem zapis 
sugeruje, że to właśnie urzędy 
wojewódzkie będą korzystać ze 
środków Funduszu 
Solidarnościowego.  
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14.  

Priorytet V cz. A  
zadanie 5  

Nie negujemy konieczności 
zapewnienia dostępu do pomocy 
prawnej i poradnictwa osób z 
niepełnosprawnościami niemniej 
jednak zwracamy uwagę, że 
mówimy o zadaniu zleconym z 
zakresu administracji rządowej, a z 
obecnie przekazywanej dotacji 
celowej na realizację zadania nie ma 
możliwości np. sfinansowania 
inwestycji dostosowujących budynki 
do potrzeb osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. 
Część lokalizacji udostępniają gminy, 
które z tego tytułu nie otrzymują 
żadnego wynagrodzenia.  

Monitorowanie realizacji zadania 
powinno również uwzględniać 
kwestię tego czy dotacja celowa na 
realizację zadania zleconego z 
zakresu administracji rządowej 
pozwala na realizację tego zadania 
zgodnie z oczekiwanym standardem.  

  

15.  

Priorytet V cz. A  
zadanie 6  

Zadanie powinno zostać wykreślone. 
Urzędy wojewódzkie mają 
obowiązek stosować przepisy o 
dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych. 

W programie nie powinno się 
ujmować zadań, których wykonanie 
wynika z przepisów.  

  

16.  

Priorytet V cz. A  
zadanie 7, 8  

Z uwagi na finansowanie zadania ze 
środków PO WER szkoleniami 
powinni być objęci również 
pracownicy samorządowi.  
Ponadto, pytanie czy powinno się 
ujmować zadania, które de facto są 
już realizowane.  

   

17.  
Priorytet V zadanie 9 
cz. A   

Zadanie powinno zostać wykreślone.  Zadanie w zasadzie powiela się z 
zadaniem w Priorytecie II cz. C 
zadanie 1.  

  

18.  
Priorytet V, cz. A  
zadanie 10, 11 

Nie powinno się powielać zadań 
wskazanych w innych programach.  

Uzasadnienie jak w uwadze ogólnej 
nr 1.  

  

 
 
 
 
 
 


