
Uchwała Nr XLI/795 /14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 stycznia 2014 roku 
 

w sprawie uchwalenia Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami  

i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata  

2014-2020. 

 

Na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 
 
 

§1 
 

Uchwala się Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami  

i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata  

2014-2020,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/795 /14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 stycznia 2014 roku 

 

Zgodnie z art. 21 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),do zadań samorządu województwa należy 

opracowanie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, wynikających  

z realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. 

 

Z końcem2013 roku traci mocobowiązujący do tej pory Program wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy  

w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie 

wielkopolskim w latach 2007-2013, przyjęty Uchwałą nr VIII/70/07 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 roku. 

 

Program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich 

wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020, wpisuje się  

w Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku i jest 

wykładnią najważniejszych wytycznych w zakresie wdrażania wielkopolskiej polityki 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. 

 

Program będzie realizowany we współpracy z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego: Sportu i Turystyki, Edukacji i Nauki, Kultury, Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wdrażania Programu Regionalnego, 

Organizacyjny i Kadr, Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski 

Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

 

Wyznaczenie priorytetowych obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz 

określenie zadań do realizacji niezbędne jest dla prowadzenia polityki konsekwentnej  

i efektywnej, opartej na rzetelnej diagnozie i trafnych wskaźnikach. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa jest zasadne. 


