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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego na rok 2013” 

 
 

I. Wstęp 
 
„Program współpracy (…) na rok 2013” został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/512/12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku. Został  

on opracowany przy współpracy poszczególnych biur i departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz samorządowych 

jednostek organizacyjnych, a jego projekt były konsultowany z Wielkopolską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi. 

Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), które nakłada na samorządy 

terytorialne obowiązek tworzenia Programów współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego określa.  

 

Wieloletnia współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego (SWW) z różnymi 

podmiotami społecznymi potwierdza, że aktywność obywatelska jest zasobem pozwalającym 

na coraz efektywniejsze realizowanie zadań publicznych. Struktury administracji powinny  

w swoich działaniach aktywizować i angażować obywateli, gdyż tworzone przez nich 

organizacje specjalizują się w konkretnych obszarach działalności, dysponują własnymi 

ekspertami  

i środkami, dzięki czemu zlecając im do realizacji zadania publiczne istnieje możliwość 

optymalizowania ich kosztów. Jednocześnie wspólna realizacja zadań własnych samorządu 

przyczynia się do zwiększania wzajemnego zaufania oraz wspomaga rozwój całego sektora 

prowadzącego działalność pożytku publicznego, co w konsekwencji zwiększa ofertę 

świadczonych usług oraz lepsze ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców województwa. 

Należy także podkreślić, że sektor ten w krajach Europy Zachodniej generuje nawet  

po kilkanaście procent PKB oraz zapewnia miejsca pracy dla podobnego odsetka 

zatrudnionych.  

 

Doniosła rola organizacji pozarządowych dla rozwoju gospodarki została także dostrzeżona 

w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,  

w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem i podmiotem publicznym w jej 

realizacji. Pierwszy raz wspomniany jest w podsumowaniu diagnozy społeczno-

gospodarczej, gdzie w sferze gospodarki i jej otoczenia zauważono brak odpowiedniej liczby 

dobrze przygotowanych instytucji wspierania przedsiębiorstw, szczególnie działających non 

profit, zakładanych przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Stwierdzono, iż wsparcia 

wymagają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe działające na rzecz 

gospodarki i będące jednym z istotnych pracodawców.  
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Podobnie w sferze społecznej gdzie organizacje pozarządowe ujęte jako podmioty Ekonomii 

Społecznej są ważnym instrumentem rozwiązywania problemów społecznych,  

a w analizie SWOT wręcz jako silna strona i szansa dla Województwa. 

Dalej tematyka wsparcia organizacji pozarządowych poruszana jest w poszczególnych 

celach operacyjnych: 

 Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich. 

 Cel operacyjny 6.11. Rozwój gospodarki społecznej. 

 Cel operacyjny 6.12. Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki. 

 Cel operacyjny 7.1. Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji. 

 Cel operacyjny 7.5. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz 

poprawa organizacji rynku pracy. 

 Cel operacyjny 8.6. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej. 

 Cel operacyjny 8.7. Kształtowanie skłonności mieszkańców do zaspokajania potrzeb 

wyższego rzędu. 

 Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 Cel operacyjny 9.1. Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem regionu. 

 Cel operacyjny 9.2. Budowa wizerunku województwa i jego promocja. 

 Cel operacyjny 9.5. Budowa regionalnych systemów zabezpieczania i reagowania 

na zagrożenia. 

 

W powyższych  fragmentach organizacje pozarządowe są wymienione wprost. Warto jednak 

zauważyć, iż ze względu na rodzaj statutowej działalności organizacji obywatelskich 

wspieranie ich rozwoju wiąże się z realizacją przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego także innych celów operacyjnych. 
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II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy   
z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Organizacje pozarządowe  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), organizacje pozarządowe  

to podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów 

o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.  

Ponadto ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także inne 

podmioty, co reguluje art. 3 ust. 3, zgodnie z którym takimi podmiotami mogą być: 

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów:  

 o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 Spółdzielnie socjalne; 

 Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), które: 

o nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między 

swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 

W 2013 roku Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

w Poznaniu oraz Jednostki Podległe Samorządu współpracowały z przedstawicielami około 

500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.  

W bazie najpopularniejszego w Polsce portalu dla organizacji pozarządowych, www.ngo.pl, 

zarejestrowanych jest 11 864 organizacji pozarządowych z Wielkopolski.  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 864 
Liczba organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie 
Województwa Wielkopolskiego 

http://www.ngo.pl/
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Na tworzenie i realizację regionalnych polityk publicznych oraz kształt relacji  

z organizacjami pozarządowymi mają wpływ złożone wyzwania dotyczące Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego: 

 rozproszenie przestrzenne (w wymiarze województwa obejmującego 226 gmin i 35 

powiatów), co może skutkować trudnościami w dotarciu do NGO w regionie w roli 

animatora (inspiratora, inicjatora, a także integratora) inicjatyw NGO w środowiskach 

lokalnych, 

 unikatowość działań SWW, a także słaba replikowość znacznego zakresu rozwiązań 

(praktyk, procedur, narzędzi) z JST na poziomie gmin i powiatów – utrudnione jest 

pozyskiwanie dobrych praktyk, konieczne staje się samodzielne (przez SWW) 

kształtowanie rozwiązań w zgodności ze specyfiką zadań znajdujących się  

w kompetencjach SWW, 

 zróżnicowanie struktury NGO pod względem zakresu tematycznego, potencjału 

podmiotów w zakresie m.in. skali wielkości i działania (w licznych przypadkach lokalny,  

tj. dotyczący gminy, powiatu), a także doświadczeń we współpracy lokalnej  

i ponadlokalnej. 

 

W obliczu złożoności współpracy, rozpatrywanej w wymiarze całego regionu znaczenie dla 

Samorządu ma współpraca w tworzeniu rozwiązań społecznych i gospodarczych, 

obejmująca wiele zróżnicowanych podmiotów i osób. Warunkiem skutecznej współpracy  

z NGO jest zapewnienie wysokich standardów działań Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, co prowadziłoby do realizacji celów społecznych poprzez 

ciągły proces uczenia się i komunikacji, służący budowaniu zaufania, dzieleniu się 

informacjami i ideami, nawiązywaniu współpracy.  

 

Samorząd identyfikuje konieczność zapewnienia procedur i narzędzi, które pozwalałyby  

na kształtowanie kultury organizacyjnej Urzędu w kierunku synergii potencjału NGO  

w rozwoju regionalnym, gdzie interesariusze widzieliby swoją rolę w kształtowaniu rozwoju 

regionalnego.  

2. Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi  

 

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego również określa ustawa, 

która wyróżnia formy: 

a) Finansowe – zakup usług (zgodnie z prawem zamówień publicznych) oraz zlecanie 

zadań publicznych, które możliwe jest w 2 formach: 

o Wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania. 

Należy przy tym podkreślić, że w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie ma określonego minimalnego 

wkładu własnego, a wkład osobowy (tj. praca społeczna członków organizacji oraz 

wolontariuszy) jest traktowany na równi z finansowym.  

o Powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego 

realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie całości kosztów realizacji zadania.  
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b) Pozafinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi lub na ich rzecz, przede wszystkim takie jak: 

o wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

o konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji, 

o konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, 

o wspólna realizacja projektów na podstawie umów partnerskich, zawieranych  

na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju. 

 

3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 

Za koordynację współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi odpowiedzialny jest Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Departament ten jest 

odpowiedzialny za przygotowanie Programu współpracy (…), przeprowadzenie jego 

konsultacji oraz opracowanie sprawozdania z jego realizacji.  

Ponadto w odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy SWW  

z organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski - Samorząd przystąpił jako partner  

do projektu realizowanego przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii pod 

nazwą „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu 

Wielkopolskiego i NGO”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi  

i sprawozdanie z jego realizacji 

W opracowaniu Programu współpracy uczestniczą pracownicy poszczególnych 

departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek podległych Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego. Projekt tego dokumentu jest następnie konsultowany  

z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicielami organizacji 

pozarządowych (art. 5 ust. 5 ustawy nakłada obowiązek konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji). Sposób 

przeprowadzania konsultacji określa uchwała Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. 

określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z § 6 tej 

Uchwały Zarząd Województwa Wielkopolskiego każdorazowo wskazuje w drodze uchwały 

przedmiot, termin i formy konsultacji oraz sposób publikowania informacji o ich 

przeprowadzeniu. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

prawnych, Zarząd Województwa przedstawia projekt Programu Komisjom Sejmiku oraz 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego do akceptacji i przyjęcia w drodze uchwały.  
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Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

nakłada art. 5a ust. 3 ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu, jest on 

opracowywany przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami pozarządowymi  

komórek Urzędu i jednostek Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

 Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

w którego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy samorządu  

i sektora pozarządowego oraz rozpowszechnianiu dobrych praktyk pomiędzy 

poszczególnymi komórkami i jednostkami samorządu.  

 Portal „Wielkopolskie Wici” 

Od 2008 roku funkcjonuje portal internetowy www.wielkopolskiewici.pl, utworzony  

dla wspierania współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz całego środowiska zaangażowanego w działalność pożytku 

publicznego. 

Wielkopolskie Wici są prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne  

w Poznaniu na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. Jednym z najważniejszych elementów tego portalu jest cały 

czas rozbudowywana Baza Organizacji Pozarządowych, w której  do końca 2013 r. 

zarejestrowało się 1365 organizacji, przy czym w ciągu roku zarejestrowało się 110 nowych 

podmiotów, a 179 razy aktualizowano dane dotyczące zarejestrowanych organizacji.  

W 2013 r. przeciętna liczba korzystających dziennie z Portalu wyniosła 151, natomiast 

miesięcznie odnotowano średnio 4183 odsłon. Powyższe wyniki oznaczają, że Portal 

Wielkopolskie Wici staje się coraz bardziej popularny w środowisku wielkopolskich 

organizacji pozarządowych, jednak dynamika wzrostu nie jest zadowalająca. 

Portal służy przede wszystkim promocji inicjatyw podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – na Portalu mogą bezpłatnie przekazywać 

informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz planowanych 

imprez. Znajdują się tam także wszelkie najważniejsze informacje na temat współpracy 

przedstawicieli sektora pozarządowego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, 

przede wszystkim ogłoszenia otwartych konkursów ofert organizowanych przez 

poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego wraz z wymaganymi dokumentami 

do pobrania oraz wszelkie komunikaty Urzędu dot. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, np. konsultowania Programu czy zaproszenia Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego do udziału organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych 

oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert. Na bieżąco zamieszczane  

są także informacje i materiały przekazywane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

i innych jednostek samorządu województwa oraz udostępniane na stronach administracji 

publicznej. Regularnie przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich 

zarejestrowanych w Bazie podmiotów, dotyczące nowości na Portalu oraz innych wydarzeń 

dot. organizacji społecznych.  

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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Jednocześnie dzisiejsze potrzeby wykraczają poza ww. funkcje. Zgodnie z oczekiwaniami 

obywateli, samorządy powinny dysponować platformami umożliwiającymi m.in. 

dwukierunkową wymianę informacji oraz wyposażonymi w narzędzia umożliwiające 

elektroniczną wymianę dokumentów. Wdrożenie tych i innych funkcjonalności będzie także 

przedmiotem prac grup roboczych w ramach projektu „Wielkopolska działa razem (…)”. 

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych. 

Od listopada 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu funkcjonuje Punkt 

Konsultacyjny dla Organizacji Pozarządowych. Mieści się on przy al. Niepodległości 18,  

w pokoju 012 w budynku „B”. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 

Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje i porady w zakresie zagadnień 

prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest podczas indywidualnej wizyty 

na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.  

Tak jak w latach ubiegłych, dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we wtorki  

i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki  

i środy w godzinach 16-18.  

 

Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

1. Wsparcie prowadzenia organizacji pozarządowych w zakresie: utworzenia organizacji 

pozarządowej, prawnych i finansowych aspektów jej funkcjonowania, a w szczególności: 

 wprowadzania zmian w sferze działalności statutowej, składzie zarządu i radzie, 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 

 sprawozdawczości, 

 rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS. 

2. Konsultacje i doradztwo w sprawach formalno-prawnych oraz z zakresu rachunkowości  

dotyczących bieżącego funkcjonowania organizacji. 

3. Konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych. 

4. Analiza sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 

 

W 2013 r. udzielono 73 porad księgowych, z których skorzystały: 

– 52 Stowarzyszenia, 

– 20 Fundacji, 

– 1 spółdzielnia socjalna. 

Konsultacje te dotyczyły przede wszystkim następujących problemów: 

– przygotowanie budżetu do wniosku o dotacje, wkład finansowy lub rzeczowo-

osobowy w projekcie, 

– prawidłowość sporządzenia deklaracji CIT-8, bilansu, rachunku wyników i informacji 

dodatkowej w organizacji, terminy przesyłania sprawozdań, uproszczona forma 

sprawozdawczości w organizacji, 

– działalność statutowa a działalność statutowa odpłatna i gospodarcza w organizacji, 

– umowa zlecenie a umowa o dzieło, umowa o pracę, PIT-11 dla pracowników, 

– prawidłowość klasyfikacji  kosztów, wydatki  niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów w organizacji, 

– rozliczanie kosztów administracyjnych w działalności statutowej odpłatnej, 
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– podatek od nieruchomości w organizacji, umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu na 

siedzibę organizacji, 

– podział zysku na fundusze w spółdzielni socjalnej, odpisy na fundusz reintegracyjny, 

– zakładanie organizacji, dokumentacja składana do urzędów skarbowych, 

– prowadzenie księgowości w organizacji – księgi rachunkowe , 

– dochody zwolnione z podatku dochodowego a zapisy w ustawie o Podatku 

dochodowym od osób prawnych, 

– polityka rachunkowości w organizacji, 

– sprawozdanie z działalności rocznej Fundacji przesyłane do właściwego ministra. 

 

Nieustannie największym problemem dla organizacji jest rozdzielenie działalności statutowej, 

statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej. 

 

Z kolei w zakresie spraw formalno-prawnych:  

1) udzielono 64 konsultacji pisemnych, na co składały się: 

 informacje na temat formalnych wymogów założenia stowarzyszenia/fundacji, 

 analiza poprawności projektów statutów rejestrowanych stowarzyszeń i fundacji, 

 analiza poprawności przygotowanych dokumentów założycielskich stowarzyszeń, 

 analiza poprawności formularzy KRS składanych w związku z rejestracją organizacji, 

 analiza poprawności wypełnienia formularzy KRS w związku ze zmianami  

w organizacji (zmiana statutu, składu organów statutowych), 

 analiza zapisów statutu (kwestia reprezentacji, ważności zmian władz, zakresu 

działalności w kontekście zapisanych celów statutowych), 

 analiza i opracowanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stowarzyszenia, 

 informacja związana z treścią aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) dotyczących 

działalności organizacji, 

 analiza zapisów umów zawieranych przez organizację; 

2) udzielono ok 40 konsultacji ustnych i telefonicznych we wskazanym wyżej zakresie; 

3) przeprowadzono 6 godzin bezpłatnych szkoleń we współpracy z Centrum NGO  

w Poznaniu, w zakresie podstawowych informacji niezbędnych do założenia organizacji 

pozarządowych. 

 

 Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego (art. 41a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

powołał Radę na podstawie wspólnego wniosku 50 organizacji pozarządowych. Kadencja 

Rady trwa 2 lata.  Pierwsza WRDPP funkcjonowała od 5 października 2011 r.  

do 5 października 2013 r. – podsumowujące i pożegnalne otwarte posiedzenie odbyło się  

17 grudnia 2013 roku, połączone z Wielkopolską Galą Wolontariatu.   

Obsługę administracyjną i Sekretariat Rady prowadził Departament Organizacyjny i Kadr.  

Dzięki zróżnicowanemu składowi (w Radzie znajdują się przedstawiciele organizacji 

pozarządowych wybrani w wolnych wyborach, przedstawiciele UMWW, Sejmiku, Wojewody) 

Rada była miejscem wymiany opinii i doświadczeń oraz tworzenia konsensusu między 

drugim i trzecim sektorem. 
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W 2013 Rada spotkała się 4 razy, podejmując następujące tematy: 

 Działalność członków WRDPP w Grupie Konsultacyjnej 2014+ ds. WRPO. 

 Raport  „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich 

wspieraniu”. 

Warsztat planistyczny Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 „Organizacje pozarządowe w przyszłym okresie programowania EFS 2014-2020”. 

 Opinia Rady w sprawie projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014 – 2020. 

 Informacja nt funkcjonowania Rady Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

 Projekt Programu Współpracy (…) na 2013 rok. 

 Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

 Podsumowanie działalności I kadencji Rady. 

 Drzwi Otwarte SWW dla NGO. 

 

Każde spotkanie potwierdzone było protokołem, zawierającym rekomendacje i zalecenia 

WRDPP, z których wiele było uwzględnianych przez adresatów. WRDPP w ciągu trwania 

swojej pierwszej kadencji była doceniana jako głos doradczy w kwestiach związanych  

z NGO’s czego dowodem były zaproszenia do członków WRDPP:  

 Przedstawicielstwo na Biennale Równości w Saint Malo (8-10.12.2011) – Pan Michał 

Nowak; 

 Spotkanie w sprawie RPO zorganizowanym przez RDPP i MPiPS w Warszawie,  

na którym spotkali się przedstawiciele regionalnych Rad DPP; 

 Uczestnictwo w spotkaniach Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; 

 Uczestnictwo w spotkaniach Grupy Konsultacyjnej 2014+ ds. WRPO. 

 
 

 Projekt „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projekt realizowany jest przez Fundację Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii  

w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez 

Departament Organizacyjny i Kadr UMWW. Jest on współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Praktyczna realizacja 

projektu rozpoczęła się w marcu 2014 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.  

 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. W jego ramach zorganizowane zostaną spotkania, warsztaty i doradztwo 
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skierowane m.in. do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie 

Wielkopolski. Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w projekcie prowadzone będą przez 

wyspecjalizowanych ekspertów i trenerów z zakresu m.in. partnerstwa międzysektorowego, 

finansów publicznych, prawa, konsultacji społecznych. 

 

Ponadto opracowane zostanie narzędzie IT, które usprawni współpracę SWW  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. Narzędzie umożliwi 

m.in. 2-kierunkową komunikację on-line w zakresie uwag i rekomendacji dotyczących 

współpracy, a także składanie ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z ich 

realizacji w formie elektronicznej. Narzędzie stanowić będzie również kompleksową bazę 

wiedzy na temat realizacji zadań publicznych. 
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III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert. 

 
 

Na realizację otwartych konkursów ofert w 2013 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

przeznaczył 7 702 142 zł. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na niżej wymienione 

okoliczności nie było możliwe wykorzystanie tej kwoty w całości i ostatecznie organizacjom 

przekazano 6 972 312 zł.   

 

Ponadto w ramach umów wieloletnich realizowanych od 2011 r. (przez Departament Sportu  

i Turystyki), SWW przekazał organizacjom pozarządowym 5 386 000 zł.  

 

Łącznie na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczono 13 088 142 zł.  

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

Lp. 
Departament/ 

Jednostka 

Środki zaplanowane 
w budżecie na 

realizację konkursów 

Środki przekazane na 
realizację zadań 

Zwroty, 
rezygnacje 

1.  Departament Edukacji i Nauki 80 000 zł 80 000 zł 2 194,26 zł 

2.  Departament Gospodarki 80 000 z 70 674 zł 1 739,71 zł 

3.  Departament Kultury 2 617 000 zł 2 617 000 zł 
27 000 zł 

(rezygnacje z 
dotacji) 

4.  
Departament Ochrony Zdrowia  

i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

2 534 000 zł 2 004 602 zł 24 046,08 zł 

5.  
Departament Organizacyjny  

i Kadr 
80 000 zł 80 000 zł 0 zł 

6.  
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
230 000 zł 229 590 zł 34,04 zł 

7.  Departament Sportu i Turystyki 1 281 142 zł 1 090 446 zł 6 024,66 zł 

8.  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 
800 000 zł 800 000,00 zł 5 376,41 zł 

 RAZEM 7 702 142 zł 6 972 312 zł 66 415,16 zł* 

     
*łącznie= zwrot dotacji 39 414,16 zł + rezygnacje z dotacji 27 000 zł (w 2012 r. łącznie 176 931,56 zł). 

 

Największa różnica między kwotą przekazaną na realizację konkursów a faktycznie 

przekazaną organizacjom pozarządowym wynosi 529 398 zł. Dotyczy ona konkursów 

realizowanych  w Departamencie Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, gdzie 

każdego roku istnieje problem w wydatkowaniem środków przeznaczonych na wspieranie 

realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Na otwarte konkursy 

ofert w tej dziedzinie wpływa stosunkowo niewielka liczba ofert, a spośród nich znaczna 

część nie spełnia wymogów formalnych lub uzyskuje niską ocenę merytoryczną. Jest  

to związane ze szczególnymi wymogami, które muszą spełnić organizacje realizujące tego 
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rodzaju zadania publiczne – profilaktyka uzależnień jest działalnością specjalistyczną, która 

powinna być realizowana zgodnie z odrębnymi przepisami i wytycznymi Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.      

 

Również w ramach konkursów realizowanych przez Departament Sportu i Turystyki oraz 

Departament Gospodarki nie udało się przekazać organizacjom pozarządowym wszystkich 

zaplanowanych środków finansowych. W pierwszym przypadku różnica między kwotą 

przeznaczoną na konkurs a faktycznie wydatkowaną wynosi 190 696 zł i wynika ona  

z niewystarczającej jakości ofert w konkursach na zlecenie zadań województwa w dziedzinie 

rozwoju i poprawy bazy turystycznej oraz w dziedzinie ratownictwa wodnego. Z kolei  

w przypadku Departamentu Gospodarki nie udało się rozdysponować kwoty w wysokości 

9 326 zł w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.  

 

W ramach wszystkich otwartych konkursów ofert dofinansowano 90 organizacji 

pozarządowych po raz pierwszy realizujących zadanie publiczne zlecone przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego  (wg danych za ostatnie 3 lata). Organizacje te otrzymały 

dofinansowanie w łącznej wysokości 955 942 zł. 

 

W 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił 33 otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań publicznych: 

LP. PEŁNA NAZWA OGŁOSZONEGO KONKURSU 
DATA 

OGŁOSZENIA 
DEPARTAMENT/ 

JEDNOSTKA 

1.  
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego 

w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2013 
06.12.2012 Departament Kultury 

2.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzania i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej w roku 2013  (kwiecień-sierpień 2013) 
21.12.2012 

Departament Sportu  
i Turystyki 

3.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa wodnego w roku 

2013  (szkolenie i doposażenie) 
21.12.2012 

Departament Sportu  
i Turystyki 

4.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie  

turystyki i krajoznawstwa w roku 2013 
21.12.2012 

Departament Sportu  
i Turystyki 

5.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie  

rozwoju i poprawy bazy turystycznej w roku 2013 
21.12.2012 

Departament Sportu  
i Turystyki 

6.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie  działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy w roku 2013 
14.01.2013 Departament Gospodarki 

7.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w roku 

2013 
24.01.2013 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 

Poznaniu 

8.  Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego 7.02.2013 
Departament Edukacji  

i Nauki 

9.  
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na 

temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży 
7.02.2013 

Departament Edukacji  
i Nauki 

10.  
Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka polskiego, 

ortografii polskiej i literatury 
7.02.2013 

Departament Edukacji  
i Nauki 

11.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 

roku 2013 (współpraca międzynarodowa) 
22.02.2013 

Departament Sportu  
i Turystyki 

12.  
Druga edycja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2013 
14.03.2013 Departament Kultury 

13.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa 

wodnego w roku 2013 (doposażenie - II edycja) 
11.04.2013 

Departament Sportu  
i Turystyki 

14.  
Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 

połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 
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z rodzin z problemem uzależnień Uzależnieniom 

15.  
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników 

narkotyków 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

16.  
Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

utrzymujących abstynencję 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

17.  

Realizacja programów informacyjnych i edukacyjnych dla rodziców i 
opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień 

(alkoholowych i/lub narkotykowych) obejmujących: zwiększenie 
świadomości na temat negatywnych skutków działania środków 

psychoaktywnych, sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z 
używania środków psychoaktywnych oraz procedury postępowania wobec 

dzieci i młodzieży w sytuacjach wynikających z zażywania środków 
psychoaktywnych 

18.04.2013 
Departament Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

18.  

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka 

18.04.2013 
Departament Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

19.  

Organizacja szkoleń edukacyjnych dla osób zajmujących się profesjonalnie 
tematyką przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 

narkotykowym) 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

20.  

Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

21.  
"Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno - 

Diagnostycznego" 
18.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

22.  
"Partnerstwo dla transplantacji - promowanie idei transplantacji i dawstwa 

narządów wśród mieszkańców Wielkopolski" 
26.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

23.  "Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski" 26.04.2013 
Departament Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

24.  
"Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski" -  

I edycja 
26.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

25.  
"Działania promujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród mieszkańców 

Wielkopolski z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu" 
26.04.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

26.  "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 29.04.2013 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

27.  

Trzecia edycja otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,  

realizowane w roku 2013 
24.05.2013 Departament Kultury 

28.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej 

rozwój gospodarczy w roku 2013 
3.06.2013 Departament Gospodarki 

29.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2013 

(wrzesień-grudzień 2013) 
12.06.2013 

Departament Sportu  
i Turystyki 

30.  

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału 

społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2013 
05.07.2013  

Departament 
Organizacyjny i Kadr 

31.  
"Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski" -  

II edycja 
31.07.2013 

Departament Ochrony 
Zdrowia i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

32.  
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski oraz tradycje kulinarne Regionu 

Wielkopolski 
09.08.2013 

Departament Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

33.  

„Warsztaty praktyczne podnoszące i doskonalące umiejętności 
marketingowe producentów i przetwórców żywności ekologicznej 

wpływające na wzrost świadomości konsumentów w zakresie certyfikowanej 
żywności ekologicznej”. 

30.09.2013 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 



15 

 

Na otwarte konkursy ogłoszone w 2013 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

wpłynęło 1239 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W porównaniu do lat 

ubiegłych oznacza to spadek składanych ofert (w 2010 r. wpłynęło 1408 ofert, w 2011 r. 

1471, a w 2012 r. 1401), jednakże pokazuje utrzymujące się na zbliżonym poziomie 

zainteresowanie organizacji pozarządowych tą formą współpracy. Należy wziąć tutaj pod 

uwagę mniejszą niż w latach ubiegłych wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację otwartych konkursów ofert oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych 

departamentów i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia wymogów 

formalnych nie uczyniły tego, zostały odrzucone – z tych powodów odrzucono w sumie 120 

ofert. Najwięcej ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach 

konkursów organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 52.  

 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ofert odrzuconych  

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków w wyznaczonym 

terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

DEPARTAMENT/ JEDNOSTKA 
LICZBA OFERT ZŁOŻONYCH 

PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE 

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH 
ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH 

Departament Edukacji i Nauki 48  6 

Departament Gospodarki 7  3 

Departament Kultury 554 10 

Departament Ochrony Zdrowia i 
Przeciwdziałania Uzależnieniom 

102  37 

Departament Organizacyjny i Kadr 6 0 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36  4 

Departament Sportu i Turystyki 231    52 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 255 12 

RAZEM: 1239 124 

 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotację Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2013 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 

załączonej do niniejszego sprawozdania. Rezultaty zlecania zadań publicznych 

przedstawione są w Tabeli Nr 2. 

 

2. Dotacje przyznawane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzw. „małych grantów”. 

 

Współpracę w tej formie realizowały jedynie Departamenty: Sportu i Turystyki oraz Ochrony 

Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Na realizację zadań w tym trybie złożono  

w sumie 40 ofert, spośród których dofinansowano 19 na ogólną wartość 176 574 zł  

(w roku 2012 - 123 190,00 zł).   

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w trybie „małych grantów” wraz z wykazem 

rezultatów zadań zleconych w tym trybie przedstawiony został w Tabeli Nr 3 załączonej  

do niniejszego sprawozdania.  
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3. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
zleconych w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w trybie otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli  

Nr 2, stanowiącej załącznik do sprawozdania. 

Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz jednostek 

organizacyjnych podległych Zarządowi Województwa Wielkopolskiego: 

  
3.1. Departament Edukacji i Nauki: 

Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

„Odkryj bohatera”  
Fundacja  

750-lecia Jarocina 
13.05.2013-
30.11.2013 

ukształtowanie postawy patriotycznej, 
podniesienie wiedzy i świadomości społecznej o 

powstaniu wielkopolskim 
100 

Jak być aktywnym w 
demokratycznym państwie?  

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych 

13.05.2013-
30.11.2013 

poznanie w praktyce mechanizmów 
funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu 

terytorialnego, ukształtowanie postaw 
obywatelskich, promocja wolontariatu 

750 

XX Wielkopolski Konkurs 
Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym  

Towarzystwo 
Samorządowe 

25.04.2013-
31.07.2013 

pogłębienie wiedzy o funkcjonowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i samorządu 

terytorialnego, pobudzenie aktywności lokalnej 
430 

Finał XVII Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce  

Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

29.04.2013-
20.07.2013 

nabycie lub poszerzenie dotychczasowej wiedzy 
na temat Wielkopolski, jej historii, kultury, 

walorów przyrodniczych i gwary 
251 

„Wielkopolska Wieś – powrót 
do korzeni”  

Fundacja „Blisko 
Ciebie” 

08.05.2013-
31.10.2013 

poznanie historii i specyfiki wielkopolskiej wsi, 
zwiększenie zainteresowania tematyką 

regionalną 
281 

Konkurs w dziedzinie języka 
polskiego i literatury dla 

uczniów szkół podstawowych 
"Złota Żabka" i dla uczniów 

gimnazjów "Złota Żaba". 
Zakończenie edycji 2012-13 

(ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród) oraz przygotowanie I 

etapu edycji 2013-14 

Fundacja Edukacji 
Społecznej 

"EKOS" 
 

rozwinięcie praktycznych umiejętności 
posługiwania się językiem polskim oraz 

kompetencji odbioru zróżnicowanych tekstów, 
analizowania i wnioskowania 

40 finalistów 
edycji 2012-

2013, do 
edycji 

2013/2014 
zgłoszono 

ponad 6000 
osób 

„Julian Tuwim – bawi, uczy, 
wychowuje”  

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie 

24.06.2013-
30.11.2013 

rozbudzenie zainteresowania poezją, 
rozwinięcie umiejętności poprawnego 

posługiwania się językiem polskim, ukazanie 
bogactwa języka na przykładzie utworów 

Tuwima 

100 

„Gimnastyka dla języka”  

Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg 
Wielkopolski 

06.05.2013-
30.11.2013 

rozwinięcie umiejętności wyrażania swoich myśli 
w formie pisemnej z zachowaniem poprawności 

językowej, doskonalenie czytania 
20 

 
 
3.2. Departament Gospodarki: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 
Termin realizacji 

zadania  
Rezultat realizacji konkursu/zadania  

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania  

Międzynarodowa Konferencja 
"Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw z branży 

Leszczyńskie 
Centrum Biznesu sp. 

z o.o. 
27.09.2013 

1. Zapoznanie się z możliwościami i 
predyspozycjami klastrów do współpracy 

międzynarodowej i nawiązanie 
86 
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spożywczej poprzez 
zagraniczną współpracę klastra 

- wymiana wiedzy, dobre 
praktyki, partnerstwo" 

kontaktów z europejskimi klastrami. 2. 
Kontakty z ekspertami oraz baza 

klastrów spożywczych i ich dobrych 
praktyk w zakresie internacjonalizacji. 3. 

Bliższe poznanie potencjalnych 
partnerów biznesowych co w przyszłości 

zaowocuje szeregiem pomysłów na 
wspólne realizacje projektów. 4. 

Partnerstwo klastrowe. 5. 
Rozpoznawanie zagadnień w obszarze 

internacjonalizacji innowacyjnej klastrów, 
inicjowania współpracy i integracji 

środowiska naukowego z gospodarczym, 
inicjowania kontaktów i udziału w 

programach UE, wymiany doświadczeń i 
integracji środowiska animatorów 

klastrów. 6. Poznane przykłady pozwoliły 
zapoznać się z sukcesami innych i 

pokonać bariery współpracy 
międzynarodowej stojącej przed 

pozostałymi klastrami. 7. 
Zaprezentowanie i promocja marki 

Klastra Leszczyńskie Smaki. 8. 
Wzmocnienie wizerunku inicjatywy jako 

sieci wspierającej rozwój MSP w 
subregionie. 9. Nawiązanie współpracy z 
europejskimi klastrami branżowymi, które 
pozwoliły Klastrowi Leszczyńskie Smaki 
na wymianę doświadczeń i rozszerzenie 

zasięgu oddziaływania klastra. 

Międzynarodowe Warsztaty  
"IP Strategy - how to use to 
build a company and Deal" 

Nickel Technology 
Park sp. z o.o. 

15.05.2013 

1. Zgromadzenie międzynarodowych 
specjalistów z branży biotechnologicznej, 

reprezentujących zarówno środowisko 
biznesowe jak i akademickie. 2. 

Nawiązanie nowych kontaktów. 3. 
Wymiana wiedzy i eliminacja barier 

pomiędzy osiągnięciami pracowników 
nauki, a zapotrzebowaniem rynkowym 
oraz możliwościami przedsiębiorców 
biosektora. 4. Poszerzenie wiedzy z 
zakresu procesów komercjalizacji i 
sieciowania podmiotów z branży 

biotechnologicznej. 

25 

 
 

3.3. Departament Kultury: 

 

Realizacja powyższych projektów, w znaczący sposób przyczyniła się do wykonania 

priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013,  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rodzaje zdań określone zostały  

w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/512/12 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. 

Zadania realizowane były według poniższych priorytetów: 

1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale 

promocyjnym regionu. 

Celem zadania była realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, 

koncertów, wystaw i innych  imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami 

kulturalnymi. 
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2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki 

oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 

W ramach priorytetu wspierano projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność 

artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, 

festiwale, wystawy.  

3) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski. 

W ramach zadania będą dofinansowywano przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie 

poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych 

dziedzin sztuki. 

Przewidywane jest wspieranie m.in.: 

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych, 

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym 

uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX 

i XXI wieku), 

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów  

i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 

W ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. 

Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich 

Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański 

(Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód 

Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo 

Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna 

Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja 

(Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region 

Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan 

Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: 

Katalonia (Hiszpania), Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy). 

5) Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym oraz projektów związanych 

z Europejskim Rokiem Obywateli. 

W ramach zadania przewidywane jest wspieranie m.in.: 

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości 

amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne.  

W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych  

do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich 

m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup 

potrzebujących aktywizacji; 

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach 

oddalonych od centrów kultury. 

6) Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej. 

W ramach priorytetu wspierane będą projekty edukacyjne. Ich celem powinno być 

stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Mogą być one 

realizowane poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych. 

7) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury  

w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. 
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Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,  

o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. 

Przewidywane jest wspieranie m.in.: 

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla 

lokalnej społeczności, 

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, 

festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 

8) Organizacja przedsięwzięć promujących niematerialne dziedzictwo Wielkopolski. 

Celem zadania jest realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym,  

ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. 

9) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 

W ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, 

wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 

technologiczne. 

10) „Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter 

międzynarodowy.” 

 

 

3.4. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

Wakacje moich marzeń - letni 
obóz edukacyjny i sportowo - 

rekreacyjny połączony z 
oddziaływaniem 

socjoterapeutycznym dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem uzależnień z 
Wielkopolski 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; 

Skrzynka 

od 29 
czerwca do 1 

września 
2013 r. / ( 

29-06-2013 / 
14-07-2013 ) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych form  
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 

pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

92 

Wakacyjne Pozna(wa)nie  

Stowarzyszenie 
Środowiskowy Klub 

Abstynenta 
Zwycięstwo; Poznań 

od 29 
czerwca do 1 

września 
2013 r. /  

(29-07-2013 
/11-08-2013) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych form  
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 

pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

120 

Stop uzależnieniom - obóz 
edukacyjny i sportowo-
rekreacyjny połączony z 

oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 

dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień z 

Wielkopolski  

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

od 29 
czerwca do 1 

września 
2013 r. /  

(12-08-2013 
/ 23-08-
2013) 

zorganizowanie socjoterapeutycznych form  
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem uzależnień 
nabycie przez uczestników umiejętności 

pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy 

wyładowanie napięć emocjonalnych 
zdobycie umiejętności asertywnego 

zachowania 

80 

Wolni od nałogów 

Szkolny Związek 
Sportowy 

Wielkopolska; 
Poznań 

od 2 
września do 
30 listopada 

2013 r. /  
(09-09-2013 

/ 30-11-
2013) 

wsparcie w utrzymaniu abstynencji; 
zapobieganie nawrotom choroby; 

nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów 
w rodzinie 

20 
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Program informacyjno- 
edukacyjny dla rodziców i 

opiekunów prawnych dzieci i 
młodzieży z zakresu 

profilaktyki uzależnień  

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii, Oddział 
Terenowy; Turek 

od 1 
września do 
31 grudnia 
2013 r. /  

(01-09-2013 
/ 31-122013) 

nabycie przez rodziców oraz opiekunów 
prawnych młodzieży wiedzy dotyczącej 

zagrożeń wynikających z używania środków 
psychoaktywnych 

260 

Mądry rodzic zdrowsze 
dziecko  warsztaty edukacyjne 

dla rodziców/opiekunów z 
dziedziny profilaktyki 

uzależnień i pozytywnych 
wzorców wychowania  

Stowarzyszenie 
Nowa Wspólna 

Droga; Swarzędz 

od 1 
września do 
31 grudnia 
2013 r. /  

(16-09-2013 
/ 08-122013) 

nabycie przez rodziców oraz opiekunów 
prawnych młodzieży wiedzy dotyczącej 

zagrożeń wynikających z używania środków 
psychoaktywnych 

250 

 
 

3.5. Departament Organizacyjny i Kadr: 

Nazwa zadania  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

„Być jak Hipolit”. 
Projekt 

innowacyjnego 
kreowania postaw 

obywatelskich.  

Fundacja Klaster 
Poznań 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

Uruchomienie:  

 strona www. – www.kulturasolidarnosci.pl, 

 kanał YT i aplikacja FB „Być jak Hipolit” 
oraz m.in.: 

 kreacja oraz wdrożenie kampanii promującej 
projekt wśród mieszkańców Wielkopolski, 

 przeprowadzenie 15 sesji fotograficznych z 
„bohaterami” projektu, 

 przygotowanie 15 filmów przedstawiających ich 
historię, 

 systematyczne udostępnianie użytkownikom 
materiałów video. 

 Przygotowanie materiałów związanych z 
konferencją 

Zgodnie z ustaleniami, kolejne filmy będą 
udostępniane sukcesywnie do końca kwietnia 2014, 
co ma na celu angażowanie społeczności i 
komunikacja projektu w sposób ciągły. 

Ok. 3 000 wizyt na 
portalu, po ok.10 
000 osób 
korzystających z 
aplikacji na FB 
oraz z kanału YT 

Hipolit Cegielski- 
dziedzictwo pracy 

organicznej  

Fundacja 
Kolegium 
Wigierskie 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

1) Produkcja filmu prezentującego dziedzictwo 
Hipolita Cegielskiego – „Hipolit Cegielski- 
dziedzictwo pracy organicznej”. Film będzie służył 
jako narzędzie debaty oraz materiał edukacyjny z 
uwagi na jego popularnonaukowy charakter. 
2) organizacja spotkań i seminariów mających na 
celu popularyzację postaci Hipolita Cegielskiego i 
dziedzictwa pracy organicznej.  
3) Prezentacja filmu w różnych miejscowościach, 
także poza Wielkopolska. 

Ok. 100 osób 
uczestniczących 
w spotkaniach 

Wielkopolanie w 
Europejskim Roku 

Obywateli 
Fundacja Odzew 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

Uczestnicy projektu (dzieci i młodzież z powiatów 
leszczyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego) 
zostaną prekursorami działań społeczno-
obywatelskich w swoich lokalnych społecznościach. 
Poprzez uczestnictwo w spotkaniach integracyjno-
edukacyjnych i konkursach wzmocnili swoje 
postawy obywatelskie (m.in. w oparciu o tradycje 
pracy organicznej)  oraz zwiększyli wiedzę w 
zakresie edukacji obywatelskiej. 
Udało uruchomić się działania obywatelskie w 
społecznościach lokalnych, wzmocniono integrację 
międzypokoleniową, wzrosła samoocena oraz 
poczucie dumy z bycia Wielkopolaninem, Polakiem i 
Europejczykiem. 
Organizacja konferencji „Wielkopolanie w 
Europejskim Roku Obywateli”. 

 75 dzieci w 
wieku 4-5 lat 

 40 os. w 
wieku 10-15 

 40 os. w 
wieku 13-15 

 100 os. 
dorosłych 

 

Kultura Pamięci- 
Dziedzictwo Pracy 
Organicznej Dworu 

Wielkopolskiego  

Polskie 
Towarzystwo 
Ziemiańskie 

17.10.2013 - 
31.12.2013 

Powołanie 2 Akademii: 
1) Akademia Dziedzictwa Dworu Polskiego, 

obejmująca zagadnienia: 

 Debata na temat dziedzictwa ziemiańskiego, 

Ok. 100 osób 
uczestniczących 
w spotkaniach i 
seminariach  

http://www.kulturasolidarnosci.pl/
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 Dwór jako centrum organizujące relacje 
społeczne, 

 Dwór jako centrum upowszechniające zasady 
solidarności z wykorzystaniem metod pracy 
organicznej, 

 Rzetelna i uczciwa debata na temat historii i 
dziedzictwa dworu – bez omijania trudnych 
tematów, 

 Realizacja Programu „Kultura Pamięci – 
Tożsamość Wielkopolski” oraz działalność 
edukacyjna i promocyjna 

2) Akademia Pracy Organicznej: 

 Prezentacja dziedzictwa pracy organicznej 
poprzez sylwetki Mistrzów Pracy Organicznej 

 Praca organiczna jako metoda działalności 
obywatelskiej dla dobra wspólnego w różnych 
dziedzinach życia zbiorowego: kultura, 
gospodarka i polityka. 

 
Program „Kultura Pamięci – Tożsamość 
Wielkopolski” ma promować ideę solidarności 
społecznej i budować społeczeństwo solidarne, co 
jest szczególnie ważnym zadaniem po latach 
degeneracji, jaka wiązała się z komunizmem. W 
ramach programu zostaną przypomniane 
chwalebne wzorce i postawy, jakich w polskiej 
historii nie brakowało, a które powinny być dziś 
źródłem inspiracji i odpowiedzią na aktualne 
problemy życia społecznego. 

 
 
3.6. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

Nazwa zadania/konkursu  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

"Nasza wieś, naszą wspólną 
sprawą" 

 

Stowarzyszenie 
Nasze Kaliskie 

24.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Organizacja festynu popuIaryzujacego 
dziedzictwo kulturowe, w szczególności  

kulinarne, wielkopolskiej wsi pn. "II Festiwal 
Żuru z Odjazdową Babską Kuchnią Polową" 

1000 

"Nasza wieś, naszą wspólną 
sprawą" 

 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

Siedlemin  
"Szkoła Dzieciom" 

24.07.2013 - 
15.10.2013 r. 

Odnowienie sceny i zagospodarowanie terenu 
(nasadzenia) przy Zespole Szkół w  

Siedleminie. Wydanie biuletynu promującego 
ideę odnowy wsi. Organizacja festynu 

integrującego mieszkańców i promującego 
sołectwo. 

mieszkańcy wsi 
 

Realizacja zadań służących 
zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego na wsi  

Stowarzyszenie 
Ludzi Dobrej Woli 
Ziemi Kaliskiej w 

Opatówku 

15.10.2013-
30.11.2013 

Wydanie mapy promującej Dziedzictwo 
Kulinarne Wielkopolski, jej dystrybucja i 

promocja w celu zwiększenie znaczenia i 
rozpoznawalności logotypu Dziedzictwa 

Kulinarnego Wielkopolski, wypromowanie 
obecnych członków Sieci oraz 

zainteresowanie klientów i turystów ofertą 
kulinarną Wielkopolski. 

mieszkańcy 
Wielkopolski 

członkowie Sieci 
Dziedzictwa 
Kulinarnego 
Wielkopolski 

Realizacja działań na rzecz 
podnoszenia wiedzy i 
umiejętności rolników 

produkujących metodami 
ekologicznymi  w zakresie 
marketingu ekologicznych 
produktów żywnościowych 

oraz na rzecz wzrostu 
świadomości konsumentów w 

zakresie certyfikowanej 
żywności ekologicznej                      

Wielkopolska 
Fundacja Wspierania 

Rozwoju Regionu 

07.12.2013 - 
15.12.2013 

Zwiększenie świadomości konsumentów na 
temat certyfikowanej żywności ekologicznej i 

funkcjonowania europejskiego systemu 
oznaczeń produktów ekologicznych, 

poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia 
marketingowego producentów i przetwórców 

certyfikowanej żywności ekologicznej 

15 przetwórców i 
producentów 

żywności 
ekologicznej,          

4 000  
mieszkańców 

regionu 
południowej 
Wielkopolski 
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3.7. Departament Sportu i Turystyki: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat realizacji konkursu/zadania  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

Odnowienie szlaku pieszego 
spacerowego nr 18 w kolorze 
zielonym i czerwonym: Wiórek 

- Rogalinek - Rogalin o 
długości 31,0 km, 

znajdującego się w 
opracowaniu pt. "Znakowane 

piesze szlaki turystyczne 
Województwa 

Wielkopolskiego - ocena stanu 
istniejącego, program nowego 

układu" 
(par. 6 ust. 2 pkt 5 Programu) 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze  

Oddział Poznański  
im. Bernarda 

Chrzanowskiego 

Termin 
realizacji 
zadania:  
15.05 - 

10.08.2013 

# odnowienie oznakowania szlaku pieszego 
spacerowego nr 18 

# bezpieczne wędrowanie po szlaku 
# wykluczenie ryzyka zabłądzenia, zwłaszcza 

na skrzyżowaniach i zmianach kierunku 
marszu 

# umożliwienie bezbłędnego dotarcia do 
zaplanowanych miejsc i obiektów 

nie dotyczy 

Popularyzacja turystyki i 
krajoznawstwa oraz 

upowszechnianie wiedzy o 
walorach turystycznych 

województwa wielkopolskiego 
(par. 6 ust. 2 pkt 1 Programu) 

organizacje 
pozarządowe 

wyłonione  
w konkursie 

Termin 
realizacji 
zadań: 
01.04 - 

31.12.2013 

# 4 spływy kajakowe 
# 13 pozostałych imprez turystycznych 
(głównie rajdów pieszych i rowerowych) 

# promocja walorów turystycznych 
Wielkopolski 

# upowszechnianie krajoznawstwa 
# zachęcenie do aktywności fizycznej i 
aktywnego spędzania czasu wolnego  

# zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

# zapobieganie patologiom społecznym 

14 218 

Organizacja cyklu imprez 
turystyczno-krajoznawczych 

dla dzieci i młodzieży  
z terenu województwa 

wielkopolskiego 
upamiętniających miejsca 

pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 

(par. 6 ust. 2 pkt 1 Programu) 

Związek Harcerstwa 
Polskiego - 
Chorągiew 

Wielkopolska 

Termin 
realizacji 
zadania: 
02.04 - 

25.11.2013 

Podczas rajdów wchodzących w skład cyklu 
uczestnicy mieli możliwość poznania miejsc 
upamiętniających bohaterów i wydarzenia 
związane z Powstaniem Wielkopolskim. 
Zapoznani zostali również z projektem 

GPSwielkopolska, umożliwiającym (przy 
wykorzystaniu udostępnionej aplikacji) 

zwiedzanie Wielkopolski i miejsc związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. Uczestnicy 

zdobywali punkty na Odznakę Turystyczno-
Krajoznowczą „Szlakami Powstania 
Wielkopolskiego”. Harcerzom, którzy 

zrealizowali zadania określone w regulaminie 
przyznano odznakę "Harcerska Służba 

Wielkopolsce”. 

2 016 

Organizacja Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia 

Turystyki 
(par. 6 ust. 2 pkt 2 Programu) 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

Termin 
realizacji 
zadania: 
01.08 - 

31.10.2013 

# Zorganizowano i przeprowadzono 
jednodniową imprezę pn. Wielkopolskie 
Obchody Światowego Dnia Turystyki. 

# Poprzez wygłoszone prezentacje, dyskusje i 
rozmowy zrealizowane podczas części 

konferencyjnej Obchodów zapoznano 105 
uczestników z wydarzeniami minionych 12 

miesięcy w wielkopolskiej branży i 
gospodarce turystycznej. 

# Poprzez organizację części krajoznawczej 
Obchodów 105 uczestników poznało 

przykładowe atrakcje turystyczne miasta 
Turek i powiatu tureckiego. 

# Obchody umożliwiły 105 osobom 
związanym z wielkopolską branżą turystyczną 

wymianę wiedzy i doświadczeń, 
nawiązywanie nieformalnych kontaktów, 

integrację. 

105 

X Ogólnopolski maraton w 
kolarstwie górkim Cross- 
Country "MICHAŁKI 2013 

Wieleń"  
(MTB- 14 września 2013)  

Uczniowski Klub 
Sportowy "Płomień"  

przy Szkole 
Podstawowej  
w Wieleniu 

14.09.2013 

Zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

502  
+ 118 dzieci  
w imprezie 

towarzyszącej 



23 

 

I learn, I believe, I achieve - 
What can Sport mean for 
Youth from East to West?  

Klub Sportowy  
TSD Sport 

01-
09.08.2013 

Zlecenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania: "Organizacja 

międzynarodowego obozu dla młodzieży z 
regionów partnerskich oraz innych regionów 

współpracujących z SWW w ramach 
programu międzynarodowej wymiany 

młodzieży". 

42 

Doposażenie WOPR 
Województwa 

Wielkopolskiego - organizacji 
pozarządowej uprawnionej  

do wykonywania ratownictwa 
wodnego w specjalistyczny 

sprzęt ratunkowy  

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Województwa 
Wielkopolskiego  

Zarząd w Poznaniu 

15.06 - 
31.12.2013 

Zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadania publicznego Województwa 

Wielkopolskiego w dziedzinie ratownictwa 
wodnego. 

osoby 
przebywające  
na obszarach 

wodnych  
na terenie 

województwa 
wielkopolskiego 

 
 

3.8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 

Nazwa zadania  
Podmiot realizujący 

zadanie 

Termin 
realizacji 
zadania  

Rezultat  
Szacowana liczba 

beneficjentów 
zadania  

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Brave Kids Puszczykowo 

Stowarzyszenie 
"ENTER ART" 

6.05.-30.11 

realizacja programów: 1)Program Rodzin 
Goszczących; 2) Program Grup 

Zagranicznych; 3) Program Grupy Lokalnej;  
4) Program implementacji  (skrypt, debata) 

60 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 
Kawiarenka u Astrid - 

tworzenie dobrych warunków 
rozwojowych dla rodzin z 

małymi dziećmi 

Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid 

Lindgren 

6.05.-
30.11.2013 

10 godz. spotkań rodzinnych, 
powstały 2 poradniki edukacyjne 

41 rodzin 

Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych regionalnych 

rozwiązań na rzecz systemu 
pieczy zastępczej 

Razem na rzecz rodziny 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w 
Kaliszu 

6.05.-
30.11.2013 

prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie 

indywidualnych konsultacji z psychologiem i 
pedagogiem w związku z trudnościami w 

prawidłowym funkcjonowaniu rodziny 

120 rodzin 

Realizacja przedsięwzięć na 
rzecz aktywizacji seniorów, 
uwzględniających integrację 

międzypokoleniową lub 
działania wolontariackie 

podejmowane przez osoby 
starsze 

Do seniora przez juniora 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

06.05.- 
15.10.2013 

przeszkolono 45 seniorów z zakresu obsługi 
sprzętu multimedialnego; 

 odbyły się warsztaty: filmowe 100 h, teatralne 
130 h, fotograficzne 100 h, podwórko 

zapomnianych zabaw, warsztaty plenerowe, 
w których uczestniczyło 45 seniorów i 45 

juniorów; 
 stworzono 2 filmy; 

zorganizowano pokaz fotograficzny, 3 etiudy 
teatralne; 

90 

Wsparcie działań przy 
realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) 
Obsługa PEAD 2013 - 

Europejskiego Programu 
Pomocy Żywnościowej dla 
najbardziej potrzebującej 

ludności poprzez 
przyjmowanie, 

magazynowanie, dystrybucję i 
monitoring wydawania 

żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy 

z innymi organizacjami 
biorącymi udział w realizacji 

programu 

Związek 
Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 

6.05.-
30.11.2013 

przyjęcie 615.381,94 kg żywności ok. 65 tys. 

Wsparcie działań przy 
realizacji Europejskiego 

Programu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD) 

Bank Żywności w 
Koninie 

6.05.-
30.11.2013 

przekazano 635.939,76 kg żywności 30 296 
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Żywnościowa pomoc 
najbiedniejszym i poprawa 

egzystencji ludzi zagrożonych 
ubóstwem na terenie 

Wschodniej Wielkopolski 

 
 

4. Kontrola i zagadnienia problemowe w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

4.1. Główne kwestie problemowe: 

 

1) Nieznajomość treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje liczne braki 

formalne w składanych ofertach oraz słabe pod względem merytorycznym  

i finansowym opracowanie treści oferty.  

2) Nieterminowe dostarczanie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów realizacji 

zadania publicznego.  

3) Nieterminowe odsyłanie podpisanych umów o powierzenie/wsparcie realizacji zadania 

publicznego.  

4) Nieznajomość treści podpisanych umów, tym samym niestosowanie się organizacji 

pozarządowych do zapisów umów zawartych z Województwem Wielkopolskim.  

5) Nieterminowe składanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego,  

tj. po terminie wskazanym w umowie, a także po terminie wskazanym w wezwaniu  

do ich złożenia (wezwanie na podstawie zapisów umownych).  

6) Nieprawidłowości w rozliczaniu udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych 

sprawozdaniach), wynikające z nieznajomości zarówno treści ogłoszeń otwartych 

konkursów ofert, jak i treści umów zawieranych z Województwem Wielkopolskim.  

7) Dokonywanie zmian zakresu rzeczowego zadania bez informowania Zleceniodawcy  

o konieczności wprowadzenia tych zmian, w celu uzyskania odpowiedniej akceptacji (np. 

aneks do umowy), m.in. zmiany: nazwy zadania, miejsca i terminu realizacji zadania, 

zasięgu i/lub rangi zadania, wprowadzenie dodatkowych kosztów i źródeł finansowania 

zadania nieprzewidzianych z zatwierdzonym umową kosztorysie.  

8) Niedostarczanie zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego do udziału w realizowanym zadaniu.  

9) Niezgodna z umową i/lub niewystarczająca promocja faktu dofinansowania zadania 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także nieinformowanie  

o dofinansowaniu projektu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

we wszystkich materiałach merytorycznych. 

10) Słabe pod względem merytorycznym i finansowym opracowanie treści sprawozdania. 

11) Niedostateczne dokumentowanie prawidłowości realizacji zadania publicznego  

na podstawie dokumentacji merytorycznej, niezałączanie tej dokumentacji  

do składanych sprawozdań z wykonania zadania publicznego.  

12) Niedostateczne lub nieprawidłowe dokumentowanie zaangażowania wkładu osobowego 

w realizację zadania publicznego, niezgodnie z wymaganiami przedstawionymi w treści 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert.  

13) Niedopilnowywanie prawidłowości treści wystawianych na organizację pozarządową 

dowodów księgowych (faktur, rachunków), zgodnych ze stanem faktycznym.  



25 

 

14) Nieprawidłowe formułowanie treści zawieranych umów cywilno-prawnych  

(np. o dzieło, zlecenia), zawierających braki formalne i/lub niekompletną treść. 

 

4.2. Ogółem: 

 

Z analizy porad udzielanych przez Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych wynika, że wspomniane 

wyżej problemy są w jego ramach rozpatrywane, jednak liczba podmiotów korzystających  

z pomocy Punktu z pewnością jest zbyt niska w stosunku do skali występowania tych 

problemów. Należy wziąć pod uwagę, że każdego roku Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego współpracuje z coraz większą liczbą organizacji pozarządowych w coraz 

szerszym zakresie, przy czym zakres działania Punktu pozostaje niezmienny od 2010 r.,  

w związku z czym jego wsparcie dla organizacji jest niezbędne, aczkolwiek 

niewystarczające. Dostrzegalna jest konieczność rozwoju poradnictwa dla NGO na większą 

skalę.    

Pomimo, iż w Wielkopolsce także same organizacje pozarządowe prowadzą biura 

świadczące pomoc dla przedstawicieli środowiska NGO’s, jednak najczęściej są one 

finansowane z Funduszy Europejskich i w obliczu nowej perspektywy finansowej ich dalsza 

działalność jest niepewna.  

Rosnąca aktywność obywatelska powoduje, że wzrasta także zakres i znaczenie współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Samorządy terytorialne powinny 

uwzględniać zmiany zachodzące w społeczeństwie i być przygotowane do włączania 

obywateli w realizowane zadania publiczne – niezbędne do tego są także odpowiednie 

procedury wewnętrzne i infrastruktura. Mając na uwadze te konieczności Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przystąpił do realizacji omawianego wyżej projektu 

„Wielkopolska działa razem (…)”, którego najważniejszym celem jest wdrożenie  

w strukturach Samorządu procedur i narzędzi usprawniających wewnętrzną organizację 

współpracy, a czyniącą ją przyjaźniejszą dla podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.     
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IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu  
i definiowaniu problemów społecznych w województwie wielkopolskim 

 

 

1.1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady 

Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem doradczo-opiniującym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady, zgodnie z z art. 23 ust. 2 

pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się 

problematyką rynku pracy, w tym Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Wielkopolskiego 

Związku Pracodawców Prywatnych oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. W 2013 roku 

WRZ w Poznaniu odbyła 4 posiedzenia plenarne, podczas których m.in. zaopiniowała  

i przyjęła przygotowane przez WUP w Poznaniu raporty i dokumenty analityczno - 

strategiczne, dotyczące wielkopolskiego rynku pracy. 

 
 

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
2.1. Program współpracy (…) na rok 2013 

 
Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego poddał konsultacjom „Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2013”. Zgodnie z § 6 uchwały 

Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającą 

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2267/2012 z 24 lipca 2012 r.  rozpoczął 

konsultacje projektu Programu współpracy (...) na rok 2013, których zakończenie 

wyznaczono na 14 września 2012 r., a z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego zgodnie 30-dniowym terminem na udzielenie opinii określonym w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z organizacjami pozarządowymi 

konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

(…) na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl, natomiast z WRDPP pisemnie.  

 

Publikacja informacji o sposobie przeprowadzenia konsultacji oraz rozpatrzenia zgłoszonych 

propozycji zamieszczona została na stronach internetowych:  

– Samorządu Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl, www.bip.umww.pl, 

www.rops.poznan.pl,  

– na portalu „Wielkopolskie Wici”: www.wielkopolskiewici.pl.  

 

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
http://www.bip.umww.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.wielkopolskiewici.pl/
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W konsultacjach wzięło udział 8 organizacji pozarządowych. Każda z nadesłanych propozycji 

została przekazana do Departamentu właściwego merytorycznie do oceny zgłoszonej 

propozycji, a następnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrzył ich zasadność. 

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji oraz sposobu rozpatrzenia zgłaszanych 

propozycji jest dostępna na stronach BIP Urzędu.  

 

W konsultacjach Programu udział wzięły następujące organizacje: 

1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP  

2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 

3. Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu 

4. Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, 

5. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, 

6. Towarzystwo Miłośników Gniezna, 

7. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, 

8. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. 

 
 

2.2. Inne dokumenty: 
 

Organizator 
Konsultowany 

dokument 
Forma konsultacji  

Ilość 
uczestniczących 

podmiotów 

Dokument o 
charakterze  

sprawozdania 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny 2014+ 

Organizowanie spotkań konsultacyjnych w 
całej Wielkopolsce, elektroniczne formy 

zbierania uwag i propozycji – wykaz spotkań 
w tabeli poniżej. 

Trudno wskazać – 
w konsultacjach 

brały udział głównie 
osoby fizyczne 

Tak, został 
przygotowany raport z 

konsultacji społecznych 
projektu WRPO 2014+, 
gdzie zebrano wszystkie 

uwagi i spostrzeżenia 
zgłaszane podczas 
konsultacji, a także 

sposób ich 
uwzględnienia i bądź nie 

w Programie. Raport 
znajduje się na stronie 

WRPO w zakładce 
Perspektywa 2014-2020 
– Konsultacje społeczne 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

wprowadzenie do dokumentu na spotkaniu; 
rozesłanie dokumentu uczestnikom 

konsultacji; 
sformułowanie stanowiska i przekazanie go 

instytucji odpowiedzialnej za dokument 

1 NGO  nie 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny na lata 

2014-2020 

warsztaty dot. dokumentu zrealizowane na 
spotkaniu Komitetu ds. ekonomii społecznej; 
zebranie uwag dot. Dokumentu - stworzenie 

wspólnego stanowiska Komitetu 
konsultacja wspólnego stanowiska i 

przekazanie go instytucji odpowiedzialnej za 
dokument 

2 NGO nie 
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

 
 

 Nazwa zespołu Zadanie 
Okres 

funkcjonowania 
Rezultat 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Grupa Konsultacyjna 
RPO Wielkopolska 

2014+ 

Konsultowanie kolejnych wersji 
projektu WRPO 2014+ 

powołana w 
czerwcu 2013 do 

czasu 
zakończenia 

prac 
programowych 

nad 
dokumentem 

rezultatem będzie 
Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 
lata 2014-2020 WRPO 

2014+ 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

Grupa Robocza ds. 
KSOW                                      

w województwie 
wielkopolskim. 

Konsultacja działań związanych                            
z  rozwojem obszarów wiejskich na 

wszystkich etapach, a w 
szczególności:  

1. Określanie priorytetów działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

zwanej dalej KSOW, w województwie 
wielkopolskim.  

2. Opiniowanie projektów planów 
działania KSOW,  w tym 

rekomendacja działań do realizacji            
w ramach dwuletnich planów działania 

KSOW. 
3. Monitorowanie działania KSOW . 

Od 19 kwietnia 
2012 r. i nadal. 

1.Zaopiniowanie zmian               
w Planie Działania 

Sekretariatu Regionalnego 
KSOW na lata 2012 -2013, 

2.Konsultacja i przyjęcie 
projektu priorytetów do 

Planu Działania KSOW na 
lata 2014 - 2015.                   

3.Zaopiniowanie projektu 
Planu Działania 

Sekretariatu Regionalnego 
KSOW na lata 2014 - 2015.                               
4. Zaopiniowanie projektu 

sprawozdania                           
z wykonania Planu 

Działania Sekretariatu 
Regionalnego KSOW na 

lata 2012- 2013. 

Departament 
Polityki 

Regionalnej  
 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 

Regionalny Program 
Operacyjny na lata 

2007-2013 

Monitorowanie WRPO 

grudzień 2007 
do zakończenia 

okresu 
programowania 
(grudzień 2015) 

2 posiedzenia Komitetu 
Monitorującego WRPO w 
dn. 26.06. i 09.12.2013 

(przyjęcie Sprawozdania 
rocznego z wdrażania 

WRPO za 2012, realokacje, 
zmiana Kryteriów wyboru 

projektów w ramach 
WRPO). 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

Wojewódzka 
Społeczna Rada Do 

Spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

(działająca przy 
Marszałku 

Województwa 
Wielkopolskiego) 

ROPS organizował 2 
spotkania (17.04. i 

11.06.2013) 

opiniowanie projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane 

Samorządowi Województwa 

kadencja 2012-
2016 

zaopiniowanie projektu 
uchwały Sejmiku 

Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie 
określenia zadań, na które 

przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

przekazane Samorządowi 
Województwa 2013 r. 

zaopiniowanie projektów 
zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego zawartych 
we wnioskach o 

dofinansowanie ze środków 
PFRON, w ramach 

Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami II 

w obszarze A 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 

Komitet ds. ekonomii 
społecznej 

1)      zadania związane z koordynacją 
polityki rozwoju ekonomii społecznej w 

regionie, w tym: 

Powołany 
uchwałą Zarządu 

Województwa 

1. przekazanie stanowiska 
dot. KPRES 

2. przekazanie stanowiska 
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Poznaniu  wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju 
ekonomii społecznej w regionie; 

konsultowanie dokumentów 
strategicznych uwzględniających  

2)      Zadania operacyjne związane z 
wdrażaniem polityki rozwoju ekonomii 

społecznej, w tym: 
udział w opracowywaniu dokumentów 

strategicznych i wdrożeniowych w 
zakresie rozwoju ekonomii społecznej, 

w tym szczególnie Planu 
wdrożeniowego dla Regionalnego 

Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
w Województwie Wielkopolskim na 

lata 2013-2020; współpraca w 
zakresie realizacji monitoringu sektora 

ekonomii społecznej; współpraca w 
zakresie organizacji i wdrażania 
przedsięwzięć zaplanowanych w 
ramach planów wdrożeniowych 
Regionalnego Planu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie 
Wielkopolskim na lata 2013-2020; 
współpraca z innymi organizacjami 

tworzącymi sieci współpracy instytucji 
z obszaru ekonomii społecznej, 
integracji i pomocy społecznej, 
przedsiębiorczości na poziomie 

regionalnym oraz krajowym 

Wielkopolskiego 
z dnia 5 lipca 

2013r. 

dot. WRPO 
3. konsultacje koncepcji 

targów przedsiębiorczości 
społecznej realizowanych w 

regionie 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

zespół roboczy ds. 
opracowania 

Wielkopolskiego 
programu na rzecz 
osób starszych do 

2020 roku 

wypracowanie założeń programu- 
priorytetów, celów i zadań 

w ramach 2 
dwudniowych 
warsztatów w 

XII. 2012 i 
III.2013 roku 

Wielkopolski program na 
rzecz osób starszych do 

2020 roku 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

zespół roboczy ds. 
opracowania 

Wielkopolskiego 
programu wsparcia 
rodziny i systemu 

pieczy zastępczej do 
2020 roku 

wypracowanie założeń programu- 
priorytetów, celów i zadań 

w ramach 
dwudniowych 
warsztatów IV. 

2013 r. 

Wielkopolski program 
wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej do 2020 

roku 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

zespół roboczy ds. 
opracowania 

Programu 
wyrównywania szans 

osób z 
niepełnosprawnościa
mi i przeciwdziałania 

ich wykluczeniu 
społecznemu oraz 

pomocy w realizacji 
zadań na rzecz 

zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościa
mi w województwie 

wielkopolskim na lata 
2014-2020 

wypracowanie założeń programu- 
priorytetów, celów i zadań 

w ramach 
dwudniowych 
warsztatów VI. 

2013 r. 

Program wyrównywania 
szans osób z 

niepełnosprawnościami i 
przeciwdziałania ich 

wykluczeniu społecznemu 
oraz pomocy w realizacji 

zadań na rzecz 
zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami w 
województwie 

wielkopolskim na lata 2014-
2020 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

Podkomitet 
Monitorujący Program 

Operacyjny Kapitał 
Ludzki Województwa 

Wielkopolskiego 

Opiniowanie Planu Działań 
Ewaluacyjnych  oraz Planów działania 

dla poszczególnych Priorytetów. 

powołany 
uchwałą 
Komitetu 

Monitorującego 
PO KL z dnia 
26.10.2007r. 

Zatwierdzenie Uchwałami 
PKM PO KL WW Planu 

Działań Ewaluacyjnych na 
lata 2014 - 2015 oraz  
Planów działania dla 

Priorytetów VI-IX na lata 
2014-2015. 
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Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 

Regionalna Sieć 
Tematyczna 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Opiniowanie strategii wdrażania 
projektów innowacyjnych oraz 
walidacja produktów finalnych 

projektów innowacyjnych. 

powołana 
Uchwałą nr 19 
Podkomitetu 

Monitorującego 
Województwa 

Wielkopolskiego 
z dnia 

14.06.2010 r. 

Podjęcie Uchwał RST WW 
w sprawie 4 strategii 
wdrażania projektów 

innowacyjnych oraz 10 
produktów finalnych 

projektów innowacyjnych. 

 

4.  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 

 
 Nazwa organizacji Zakres udzielonej pomocy 

Biuro 
Współpracy 

Międzynarodowej 
Fundacja im. Anny Wierskiej "Dar szpiku" 

Pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy "Drużyną 
Szpiku" a związkiem sportowym S.C. Polonia z 

Hanoweru 

Departament 
Gospodarki 

Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster 
Teleinformatyczny 

Udział w targach informatycznych CeBIT 2013 w 
Hanowerze na stoisku województwa wielkopolskiego 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - 
Stowarzyszenie 

Udział w misji gospodarczej organizowanej przez 
Urząd Marszałkowski na targi ANUGA w Kolonii 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” 

Udział w targach przemysłu lotniczego ILA Paris Air 
Show 2013 na stoisku województwa wielkopolskiego 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski - 
Stowarzyszenie 

Udziału w targach spożywczych WorldFood Moscow 
2013 na stoisku województwa wielkopolskiego 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  
Udziału w targach inwestycyjnych MIPIM 2013w 

Cannes  na stoisku województwa wielkopolskiego 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  
Udziału w targach inwestycyjnych ExpoReal  2013 w 
Monachium na stoisku województwa wielkopolskiego 

Stowarzyszenie A2 Wielkopolska  
Udziału w targach inwestycyjnych MIPIM 2013 w 
Cannes  na stoisku województwa wielkopolskiego 
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi. 

1.1. Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu: 

 

 

 

Rodzaj partnerstwa Nazwa projektu/zadania 

Wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych i 
rzeczowych 

Rezultat  

Biuro 
Współpracy 
Międzynarod

owej 

Współorganizacja 
międzynarodowego rajdu 

rowerowego z okazji 20-lecia 
współpracy Wielkopolski z Dolną 

Saksonią  

Rajd rowerowy z okazji 20-lecia 
współpracy Wielkopolski z Dolną 

Saksonią 
800,- zł brutto 

Wspólny rajd rowerowy 
uczestników z Dolnej 

Saksonii oraz 
Wielkopolski 

Departament 
Edukacji i 

Nauki 

Współpraca z Fundacją Centrum 
Solidarności przy przygotowaniu 

etapu wojewódzkiego 
ogólnopolskiego konkursu 

"Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii"  

"Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii" 

Nie zaangażowano 
środków 

finansowych. 
Współpraca 

dotyczyła 
udostępnienia sali, 
druku zaświadczeń, 
powołania Komisji 

Konkursowej. 

Wojewódzki etap I edycji 
ogólnopolskiego konkursu 
„Olimpiada Solidarności. 

Dwie dekady historii” 
odbył się 15 marca 2013 r. 
w pawilonie 8A na terenie 

Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

Wzięło w nim udział 29 (z 
34 zgłoszonych) uczniów 

pierwszych klas szkół 
ponadgimnazjalnych z 
Poznania, Grodziska 

Wlkp., Rawicza, 
Przemętu, Kościana, 
Konina, Wolsztyna, 

Jarocina, Krotoszyna, 
Leszna i Śremu. Troje 
najlepszych uczniów 

awansowało do finału, 
który odbył się 4 czerwca 

2013 r. w Gdańsku. 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca merytoryczna w 
ramach sądu konkursowego, 

komisji przetargowych,  
Rady Programowej Projektu, 

korekta merytoryczna 
wydawnictw promocyjnych  

Projekt "Kompleksowa promocja 
markowego produktu  

turystyki wodnej  
Wielka Pętla Wielkopolski"  

realizowany przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną 

Wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych: 

250 000 zł 
 
 

przeprowadzenie 
skoordynowanej akcji 

promującej walory 
turystyczne  

Wielkiej Pętli Wielkopolski 
i jej okolic 
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1.2. Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu:  

 

Rodzaj partnerstwa Nazwa projektu/zadania 

Wysokość 
zaangażowanych 

środków 
finansowych i 
rzeczowych 

Rezultat  

projektowe, podpisana umowa 
partnerska ze Stowarzyszeniem 
Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

(lider projektu) 

"Innowacyjny model aktywizacji 
zawodowej uczestników WTZ" 

koszt projektu na 
2013 r. –  

1509 900,02 zł 

rezultatem projektu jest wypracowanie 
innowacyjnego modelu aktywizacji 
zawodowej uczestników WTZ za 

pomocą spółdzielni socjalnych osób 
prawnych, projekt trwa do listopada 

2014 r. 

Umowa Partnerstwa w zakresie 
wspólnej realizacji projektu 

innowacyjnego ze 
Stowarzyszeniem na rzecz 

Spółdzielni Socjalnych, Fundacja 
im. Królowej Polski św.  Jadwigi, 

Fundacja Forum Rozwoju 
Nowoczesnych Technologii, 

Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka 

Projekt innowacyjny pn.: 
Wielkopolskie Centrum Ekonomii 

Solidarności – koordynacja na 
rzecz zapewnienia trwałości 

funkcjonowania instytucji ekonomii 
społecznej 

294 805,81 zł 

stworzenie metody koordynacji ekonomii 
społecznej w regionie składającej się z 

trzech modeli pracy z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
oraz systemu monitoringu ES i systemu 

informatycznego, opisanej w 10 
podręcznikach. 

umowa partnerska-partner 
Fundacja im. Królowej Polski św. 

Jadwigi  

Centrum Ekonomii Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych 

69 998,82 
powołanie partnerstw lokalnych 
wspierającego rozwój ekonomii 

społecznej 

partnerstwo z Fundacją Forum 
Rozwoju Nowoczesnych 

Technologii przy realizacji 
projektu dofinansowanego ze 

środków Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012-

2013 

„Trening nowoczesnych technologii 
– mobilne rozwiązania dla 

seniorów”  
0 

zrealizowano10 cykli szkoleniowych 
(każdy cykl składał się z 6 dni po 4 godz 
zajęć) skierowanych do 80 osób powyżej 

60 r. życia z zakresu obsługi urządzeń 
mobilnych (smartfony, tablety, czytniki e-

book) i wykorzystania praktycznych 
aplikacji; ponadto powstał portal 
internetowy za pomocą którego 
udzielano doradztwa, odbyła sie 

konferencja upowszechniające mobilne 
technologie 

Partnerstwo projektowe; Liderem 
projektu jest Fundacja 

Aktywności Lokalnej, Partnerami 
projektu są: ROPS, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Prelite 
Sp. z o.o., Centrum Work-Life 

Balance (Kokkedal, Dania) 

"Mam dziecko – pracuję. 
Analiza, testowanie oraz wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań 
wspomagających godzenie życia 

zawodowego i prywatnego w 
Wielkopolsce, opartych na idei 

flexicurity” 

72 755,42  
(projekt 

współfinansowany ze 
środków 

europejskich EFS)  

doradztwo ekspertów i specjalistów/ 
warsztaty międzysektorowe min. dot. 
CSR, elastycznych form zatrudnienia, 

form opieki nad dzieckiem w wieku do lat 
3, Work Life Balance /nawiązywanie 

współpracy międzysektorowej 

 

 

2. Zbiórki publiczne organizowane przez organizacje pozarządowe. 

 

Jedną z form współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi jest wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na 

terenie całego województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat oraz 

analizowanie informacji dotyczących wyników przeprowadzonych zbiórek. 

W 2013 roku wpłynęło 30 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie publicznej 

zbiórki pieniędzy. Z przyczyn formalnych została wydana jedna decyzja odmowna  

dla Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Izby Celnej w Poznaniu -  

w późniejszym terminie Komitet złożył wniosek, na podstawie którego wydano decyzję 

zezwalającą na przeprowadzenie zbiórki publicznej.   
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Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie. W sumie wydano 29 zezwoleń na 

przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie województwa wielkopolskiego, z których 13 

dotyczyło organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego: 

1) Fundacja Słoneczny Dar z siedzibą w Złotowie; 

2) Fundacja Agapeanimali w Poznaniu (status opp); 

3) Stowarzyszenie Wiara Lecha z siedzibą w Poznaniu; 

4) Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS z siedzibą w Poznaniu; 

5) Fundacja Niesiemy Nadzieję w Poznaniu (status opp); 

6) Fundacja Głosem Zwierząt w Poznaniu; 

7) Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku (status opp); 

8) Fundacji Animal Security w Poznaniu; 

9) Stowarzyszenie „KOLORY” w Mórkowie; 

10) Stowarzyszenie Teatru Planeta M w Poznaniu; 

11) Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka z siedzibą w Kamińsku /gmina 

Murowana Goślina (status opp); 

12) Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” w Poznaniu (status opp); 

13) Fundacja Walki Z Rakiem „Diagnoza nie wyrok”; 

14) Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan z siedzibą w Poznaniu; 

15) Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Izby Celnej w Poznaniu; 

16) Lions Club Patria Poznań z siedzibą w Poznaniu; 

17) Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie (status opp); 

18) Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu (status opp); 

19) Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu (status opp); 

20) Fundacji Wielkopolska Brand z siedzibą w Poznaniu; 

21) Fundacji „Stajnia Iwno” z siedzibą we Wrześni (status opp); 

22) Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu (status opp); 

23) Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (status opp); 

24) Fundacji „Memento” z siedzibą w Jutrosinie; 

25) Fundacji Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu; 

26) Fundacji Serce dla Serca z siedzibą w Słuszkowie; 

27) Stowarzyszenia Wielkopolan Bona Fide z siedzibą w Poznaniu;   

28) Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu (status opp); 

29) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gnieźnie (status opp). 

 

 

3. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym  Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

 
Gabinet Marszałka udzielił w 2013 roku 203 pozytywne odpowiedzi dot. patronatu lub też 

udziału Marszałka Województwa wielkopolskiego w komitetach honorowych przedsięwzięć, 

których organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze 

pożytku publicznego.  
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4. Konferencje, seminaria i sympozja,  w których udział brali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

 

4.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 
departament/ 

jednostka 
Temat spotkania Rodzaj spotkania  Termin Miejsce 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

II posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej 
Konferencji Współpracy 

Międzynarodowej Samorządów 
„Doświadczenia i perspektywy 

udziału polskich samorządów w 
umacnianiu lokalnego i regionalnego 
wymiaru Partnerstwa Wschodniego” 

Konferencja 28.06.2013 Poznań 

Współpraca samorządów Polski i 
Ukrainy. Najlepsze praktyki, 

dostępne fundusze 
Seminarium 27.06.2013  Poznań 

Gabinet 
Marszałka 

obchody 73. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i masowej zsyłki Polaków 

na Sybir 

Msza Święta w intencji 
Polaków  pomordowanych na 
Wschodzie w Kościele Ojców 
Dominikanów, przemarsz pod 
Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru,  

13.04.2013  Poznań  

obchody 74. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 

uroczystości przy pomniku 
Polskiego Państwa 

Podziemnego i Armii 
Krajowej,  spotkanie z 
kombatantami w Domu 

Żołnierza, 
Msza Święta Akowska w 

Kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela przy ul. Fredry. 

27.09.2013 Poznań  

obchody 95. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 

uroczystości centralne przy 
Pomniku Powstańców 

Wielkopolskich, przemarsz do 
Kościoła Farnego, na trasie 

składanie kwiatów;                              
Msza Święta w intencji 

Powstańców Wielkopolskich 
Fara Poznańska;                                      

"Przysięgamy, że pamiętamy" 
inscenizacja powstańcza Plac 

Wolności 

28-29.12 2013  Poznań/Warszawa 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Weksel w obrocie gospodarczym  
i jako forma wierzytelności -  

aspekty prawne 
szkolenie 18-19.03.2013 Poznań 

Weksel w obrocie gospodarczym  
i jako forma wierzytelności -  

aspekty prawne 
szkolenie 27 i 29.03.2013 Poznań 

Prawo budowlane a prawo 
zamówień publicznych 

szkolenie 28.03.2013 Poznań 

Prawo upadłościowe, postępowanie 
egzekucyjne 

szkolenie 8-9.10.2013 Poznań 

Prawo upadłościowe, postępowanie 
egzekucyjne 

szkolenie 10-11.10.2013 Poznań 

Partnerstwo publiczno - prywatne szkolenie 28-29.11.2013 Poznań 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Cykl Rajdów Turystycznych  
"Szlakami Powstania 

Wielkopolskiego" 
cykl imprez 

02.04 - 
25.11.2013 

teren woj. wlkp. 

Wielkopolskie Obchody  
Światowego Dnia Turystyki 

inne 27.09.2013 Turek i powiat turecki 

Spotkanie  
dotyczące finansowania sportu  

w Wielkopolsce  
konferencja 28.11.2013 

Poznań,  
sala sesyjna WUW 

Podsumowanie  
Roku Sportowego 2013  

uroczystość/impreza 
podsumowująca 

19.12.2013 
Poznań,  

Concordia Design 
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w Wielkopolsce  
oraz spotkanie z Medalistami  
Mistrzostw Świata i Europy 

 
 
4.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 
 

Lp. Temat spotkania Rodzaj spotkania  Termin Miejsce 

1.  Finanse w NGO szkolenie 
6-7.09.2013  
4-5.10.2013 

 11-12.10.2013 
Poznań 

2.  
Obywatelskość Wielkopolan - bierność czy 

zaangażowanie? 
konferencja 24.06.2013  Poznań 

3.  
Aktywizacja, Wsparcie, Interwencja - Różne wymiary 

polityki prorodzinnej 
konferencja 13.12.2013  Poznań 

4.  
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie pomocy społecznej w 2013 roku 

spotkanie 13.02.2013 Poznań 

5.  Polityka prorodzinna konferencja 13.11.2013 Poznań 

6.  Targi aktywni 50+ targi 16-17.03.2013 Poznań 

7.  
Wymiana informacji dot. Działalności Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 
inne 19.02.2013 Poznań 

8.  
Seminarium pn. Samorządność obywatelska,  

a rewitalizacja życia publicznego wspólnot 
powiatowych 

seminarium 07.03.2013   Poznań 

9.  
Konferencja dot. Ekonomii społecznej  

w województwie wielkopolskim 
konferencja 23.04.2013 Poznań 

10.  
spotkanie poświęcone powołaniu Komitetu  

ds. ekonomii społecznej 
inne 29.05.2013 Poznań 

11.  
spotkanie poświęcone powołaniu Komitetu  

ds. ekonomii społecznej 
inne 28.06.2013 Poznań 

12.  
spotkanie poświęcone WRPO 2014 + oraz sprawom 

bieżącym Komitetu ds. ES 
seminarium 04.09.2013 Poznań 

13.  Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej inne 27-28.09.2013  Łężeczki 

14.  
 Praca z rodzicami dorosłych osób 

niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii 
społecznej 

szkolenie 
10-11.10.2013 oraz 

13-14.11.2013 
Poznań 

15.  
 Tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji 

dla osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii 
społecznej  

szkolenie 
16-17.10.2013 oraz 

19.-20.11.2013 
Poznań 

16.  Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Lesznie inne 18-19.10.2013 Leszno 

17.  Kontrola zarządcza w warsztatach terapii zajęciowej  szkolenie 
21-22.10.2013 oraz 

23-24.10.2013 
Konin,  Złotów 

18.  Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Poznaniu  inne 25-26.10.2013 Poznań 

19.  Rachunkowość w warsztatach terapii zajęciowej szkolenie 07.-08.11.2013 Poznań 

20.  Filcowanie- poziom zaawansowany szkolenie 
14-15.11.2013 oraz 

19-20.11.2013 
Poznań 

21.  
Decoupage dla zaawansowanych dla personelu 

podmiotów ekonomii społecznej 
szkolenie 21 - 22.11.2013 Poznań 

22.  
Ochrona danych osobowych w warsztatach terapii 

zajęciowej 
szkolenie 

25-26.11.2013 oraz 
3-4.12.2013 

Dymaczewo Nowe, 
Mosina 

23.  Dni Ekonomii Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim inne 28-30.11.2013 
Ostrów 

Wielkopolski 

24.  
Kiermasz Produktów Podmiotów Ekonomii 

Społecznej  
inne 13.12.2013 

 Stare Miasto k/ 
Konina 

25.  
Regionalne Targi Przedsiębiorczości Społecznej  

w Czarnkowie 
inne 13-15.12.2013 Czarnków 

26.  
spotkanie Komitetu ds. ES poświęcone promocji 

sektora   
inne 18.12.2013 Poznań 

27.  
wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych (ZAZ, 
wizyta studyjna 23-25.01.2013 woj. małopolskie 
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spółdzielnie socjalne zatrudniające osoby 
niepełnosprawne) - prezentacja dobrych praktyk 

28.  Opisy stanowisk pracy- profile kompetencyjne spotkanie 21.01.2013 Poznań 

29.  
Wypalenie zawodowe pracowników ośrodków 

adopcyjnych 
szkolenie 06-08.03.2013 Kołobrzeg 

30.  
Wielkopolski Program Wsparcia Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej 
warsztaty 04-05.04.2013 Dymaczewo 

31.  

Spotkanie ośrodków adopcyjnych z sędziami Sądów 
Rodzinnych- przedstawienie struktury i działalności 
ośrodków adopcyjnych na terenie Wielkopolski oraz 

usprawnienie współpracy ośrodków adopcyjnych  
}z Sądami 

spotkanie 08.04.2013 Poznań 

32.  omówienie systemu aplikacji centralnej SAC- adopcja szkolenie 15.05.2013 Piła 

33.  
omówienie wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej dotyczące zgłaszania dzieci do 
WBD/CBD 

wizyta studyjna 20.06.2013 Leszno 

34.  superwizja procesów adopcyjnych szkolenie 30.09-02.10.2013 
Hotel SYSTEM 

Poznań 

35.  Rola służby zdrowia w procesie adopcyjnym konferencja 13.11.2013 
Hotel ANDERSIA 

Poznań 

36.  
Praca z dzieckiem po traumie. "Kiedy dziecko zostaje 

zranione przez dorosłych! Poszukiwanie 
uzdrowienia" 

szkolenie 05-08.12.2013 Dymaczewo 

37.  Warsztat badawczy dla NGO warsztat-szkolenie 24-25.10.2013 Jarocin 

38.  Oswoić niepełnosprawność konferencja 29.11.2013   Poznań 

39.  
Piecza zastępcza i system rodzinny. Możliwości 

działania. 
konferencja 29.10.2013   Poznań 

 
 
4.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 
  

 Temat spotkania 
Rodzaj 

spotkania  
Termin Miejsce 

1.  
Seminarium podsumowujące badanie „Znaczenie sektora MSP dla 

rozwoju Wielkopolski" 
seminarium  12.03.2013 

Hotel Gaja, 
Poznań 

2.  

Konferencja podsumowująca działalność Wielkopolskiego 
Obserwatorium Rynku Pracy, projektu systemowy WUP w Poznaniu,  

w latach 2010-2013. Podsumowanie badania „Sytuacja kobiet na 
wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych do 2030 

roku” 

konferencja 
podsumowująca 

projekt 
systemowy 

WORP 

21-
22.05.2013  

Hotel Ikar, Poznań 

3.  Europejskie Dni Pracy - Poznań 2013 targi pracy 17.04.2013 
Hotel Novotel 

Centrum Poznań 

4.  
Szanse rozwojowe Wielkopolski  w programach Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 

konferencja w 
ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego 

Rynku Pracy 

20.09.2013 
Międzynarodowe 
Targi Poznańskie,  

Pawilon 14 

5.  
Dostosowanie kształcenia do wymagań i oczekiwań rynku pracy w 

Wielkopolsce 

konferencja w 
ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego 

Rynku Pracy 

22.11.2013 
MTP  

Pawilon 14 

6.  
Posiedzenie poświęcone m.in. przedstawieniu stanu wdrażania  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz rekomendacji z badań 
ewaluacyjnych 

posiedzenie 
Podkomitetu 

Monitorującego 
Program 

Operacyjny 
Kapitał Ludzki 
Województwa 

26.06.2013 
WUP  

w Poznaniu 
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Wielkopolskiego 
(PKM WW) 

7.  

Posiedzenie poświęcone m.in. przedstawieniu stanu wdrażania 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz perspektywy finansowej na 

lata 2014-2020, a także przedstawieniu i przyjęcia założeń Planów 
działania dla poszczególnych Priorytetów na lata 2014 - 2015 

posiedzenie  
PKM WW 

18.11.2013  
WUP  

w Poznaniu 

8.  

Posiedzenie poświęcone zaopiniowaniu strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy" oraz 

walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych Centrum 
Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza A. Gawrońska 

Sp.j.;Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Investin  Sp. z o.o. 

posiedzenie 
Regionalnej Sieci 

Tematycznej 
Województwa 

Wielkopolskiego 
(RST WW) 

19.02.2013 
WUP  

w Poznaniu 

9.  
Posiedzenie poświęcone walidacji produktów finalnych projektów 

innowacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej oraz INVESTIN Sp. z o.o. 
posiedzenie RST 

WW 
20.03.2013 

WUP  
w Poznaniu 

10.  

Posiedzenie poświęcone zaopiniowaniu strategii wdrażania projektów 
innowacyjnych VERNUM Wojciech Owczarzak oraz Fundacji Ekspert - 
Kujawy, a także walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego 

Mały Inżynier Ewa Bednarek 

posiedzenie RST 
WW 

20.05.2013 
WUP  

w Poznaniu 

11.  
Posiedzenie poświęcone  walidacji produktu finalnego projektu 

innowacyjnego Fundacji Ekspert - Kujawy 
posiedzenie RST 

WW 
26.06.2013 

WUP  
w Poznaniu 

12.  
Posiedzenie poświęcone  walidacji produktu finalnego projektu 

innowacyjnego Holdikom S.A. 
posiedzenie RST 

WW 
26.09.2013 

WUP  
w Poznaniu 

13.  

Posiedzenie poświęcone zaopiniowaniu strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 

oraz walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych 
Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 

VERNUM Wojciech Owczarzak 

posiedzenie RST 
WW 

26.11.2013 
WUP  

w Poznaniu 

14.  
Konkursy planowane do ogłoszenia w 2013 r. w ramach komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie 

wielkopolskim oraz zmiany w dokumentach programowych 

spotkanie 
informacyjne 

1.03.2013  
WUP  

w Poznaniu 

15.  
Spotkanie informacyjne dotyczące  

Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL  
(konkurs zamknięty nr PO KL/9.1.1/1/13) 

spotkanie 
informacyjne 

5.04.2013  
WUP 

 w Poznaniu 

16.  
Spotkanie informacyjne dotyczące  

Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL  
(konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.2/1/13) 

spotkanie 
informacyjne 

5.04.2013  
WUP  

w Poznaniu 

17.  
Spotkanie informacyjne dotyczące  

Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL  
(konkurs zamknięty nr PO KL/6.1.1/1/13) 

spotkanie 
informacyjne 

16.04.2013   
WUP  

w Poznaniu 

18.  
Spotkanie informacyjne dotyczące  

Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL  
(konkurs zamknięty nr PO KL/7.2.1/1/13) 

spotkanie 
informacyjne 

 17.04.2013  
WUP 

 w Poznaniu 

19.  
Plenerowe stoisko informacyjne EFS i PO KL podczas Wielkopolskich 

Spotkań Gospodarczych 

plenerowe stoisko 
informacyjne EFS 

i PO KL 
25.05.2013  

Lotnisko 
 w Pile 

20.  
Spotkanie informacyjne dotyczące  

Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4 PO KL  
(konkurs zamknięty nr POKL/7.4/1/13)  

spotkanie 
informacyjne 

28.06.2013  
WUP  

w Poznaniu 

21.  
Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego 

podczas obchodów Imienin ulicy Św. Marcin w Poznaniu 
Plenerowy Punkt 

Informacyjny 
11.11.2013  

Ulica św. Marcin  
w Poznaniu 

22.  Monitoring i kontrola projektów PO KL 
seminarium z 

panelem 
dyskusyjnym 

28.11.2013  
Centrum 

szkoleniowe 
Kochtex - Poznań 

23.  
Konferencja informacyjna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

województwie wielkopolskim 
konferencja 
informacyjna 

3.12.2013 r. 
Centrum 

szkoleniowe 
Kochtex - Poznań 

24.  Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych PO KL 
szkolenie 

warsztatowe 
10.12.2013 r. 

Centrum 
szkoleniowe 

Kochtex - Poznań 

25.  Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych PO KL 
szkolenie 

warsztatowe 
12.12.2013 r. 

Centrum 
szkoleniowe 

Kochtex - Poznań 
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5. Współpraca Gabinetu Marszałka z organizacjami kombatanckimi  

 

Gabinet Marszałka (GM) zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej 

Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania 

Rady - na początku roku 2013 (uczestnictwo p. Marszałka Marka Woźniaka) i pod koniec.  

GM współpracuje ze związkami kombatanckimi przy tworzeniu kalendarza uroczystości  

na dany rok kalendarzowy. Monitoruje i informuje związki kombatanckie  

o obwieszczeniach zamieszczonych na stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej, zmianach prawa kombatanckiego, ustanowieniu 

nowych odznaczeń. Wielokrotnie w ciągu roku bezpłatnie udostępnia dla kombatantów sale 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uroczystości - spotkania członków związków 

kombatanckich, uroczyste spotkania opłatkowe i wielkanocne, spotkania jubileuszowe 

poszczególnych członków i związków kombatanckich. Marszałek lub jego przedstawiciele 

często uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, obradach, zjazdach wyborczych, 

walnych zgromadzeniach organizowanych przez związki kombatanckie. GM udziela 

informacji osobom starającym się o status kombatanta/osoby represjonowanej, status 

wdowy/wdowca po małżonku kombatancie, wskazuje, w których instytucjach należy szukać 

informacji, dokumentów, dowodów niezbędnych do uzyskania uprawnień kombatanckich 

 

W 2013 roku systematycznie informowano związki kombatanckie o postępie prac nad 

projektem zmiany ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego. GM kontaktuje się ze związkami kombatanckimi  

i pomaga w załatwianiu ważnych spraw dla organizacji, interweniuje w indywidualnych 

sprawach kombatantów, np. w respektowaniu uprawnień kombatantów do leczenia poza 

kolejnością - Gabinet Marszałka monitoruje realizację programu "Szpitale Przyjazne 

Kombatantom" do którego od 2010 r. przystąpiły 43 szpitale w województwie wielkopolskim. 

W ubiegłym roku przystąpił Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia  

z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Poznaniu oraz przychodnia Rehabilitacyjna 

REH-MED w Ostrowie Wlkp. Na początku 2013 r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie 

dyr. Wielkopolskiego Oddziału NFZ Karola Chojnackiego i jego zastępcy Krzysztofa Filipiaka 

z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz  

z p. Teresą Masłowską, piastującą stanowisko ds. Kombatantów w GM, podczas którego 

omawiano przestrzeganie szczególnych uprawnień kombatantów do leczenia poza 

kolejnością. Uzgodniono z NFZ, że ponowi komunikaty w tej sprawie na portalu 

internetowym: ogólnym i wewnętrznym. 

 

Ponadto Gabinet sporadycznie pokrywa koszty transportu zewnętrznego dla przedstawicieli 

organizacji kombatanckich. W zeszłym roku były to wyjazdy do Żabikowa na obchody 

rocznicy śmierci gen. Kowalówki (patronat p. Marszałka oraz wynajęcie na koszt  

GM autokaru dla kombatantów do Lubonia/Żabikowa), sfinansowanie rajdu kombatanckiego 

na Czerwone Bagno w woj. podlaskim (obchody 69. rocznicy bitwy Pułku Strzelców Konnych 

AK z wojskami niemieckimi), sfinansowanie wyjazdu do Karolina k. Warszawy na spotkanie 

opłatkowo-noworoczne z Ministrem UDSKIOR Janem S. Ciechanowskim, wyjazd do Lasu 

Rzuchowskiego - Obozu Zagłady k. Chełmna n/Nerem na spotkanie modlitewne. Grupa 

kombatantów uczestniczyła też w delegacji UMWW do Warszawy 29 grudnia 2013 r. 

podczas obchodów 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym  
w ramach zadań lub kompetencji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego poza Programem współpracy (…)    
 

1. Zakup towarów i usług w trybie zamówień publicznych - na podstawie Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Departament/ 
jednostka 

Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
przekazanych 

środków 
finansowych 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Asystent rodziny"; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” 

nie dotyczy 1 10 170 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Mediacje rodzinne”; 

przetarg wygrała Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”w 
konsorcjum z Laboratorium Pozytywnej Zmiany Janusz 

Kaźmierczak 

nie dotyczy 1 6 812 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Praca z dzieckiem z FAS”; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” 

nie dotyczy 2 51  000 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”; 

przetarg wygrała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
nie dotyczy 1 155 120  zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART”; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum z 
JACKIEM MORAWSKIM INSTYTUT „AMITY” – Jacek Morawski 

nie dotyczy 1 81 680,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Asystent rodziny"; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” 

nie dotyczy 1 38 160,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Mediacje rodzinne”; 

przetarg wygrała Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”w 
konsorcjum z Laboratorium Pozytywnej Zmiany Janusz 

Kaźmierczak 

nie dotyczy 1 43 200,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Praca z dzieckiem z FAS”; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum 
ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” 

nie dotyczy 1 47 223,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Kodeks postępowania administracyjnego”; 

przetarg wygrała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
nie dotyczy 1 12 222,00 zł 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Przetarg na  „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod 
nazwą: Trening Zastępowania Agresji ART”; 

przetarg wygrało Stowarzyszenie Instytut Zachodni w konsorcjum z 
JACKIEM MORAWSKIM INSTYTUT „AMITY” – Jacek Morawski 

nie dotyczy 1 28 600,00 zł 

RAZEM 310 469,00 zł 
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2. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW: 

 

Departament/ 
jednostka 

Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych 
ofert 

Liczba 
zawartych 

umów 

Wysokość 
przekazanych 

środków 
finansowych 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Wsparcie organizacji wyjazdowego studium poświęconego ocenie 
Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem studentów Studenckiego Koła 

Naukowego Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 

nie dotyczy 1 12000,00 zł 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Udział zespołu DagaDana w Festiwalu Artystycznym Virada 
Cultural w Sao Paulo 

nie dotyczy 1 13757,08 zł 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Wsparcie finansowe dla międzynarodowej konferencji naukowej 
„Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie?” 

nie dotyczy 1 7940,00 zł 

Razem Biuro Współpracy Międzynarodowej 33 697,08 zł 

Gabinet 
Marszałka 

usługa gastronomiczna podczas obchodów 95. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego - ZHP Chorągiew Wlkp Hufiec Poznań 

Jeżyce 
nie dotyczy 1 18 696,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Koncert Laureatów I Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej pod hasłem "Kocham moją Ojczyznę" (18 maja 2013 
r.) -Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej  

nie dotyczy 1 4 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego:  
Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 135-
lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu (11 maja 2013 r.) - 

Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa  

nie dotyczy 1 10 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
 XII Poznańskie Spotkania Targowe - Książka dla dzieci i młodzieży 

(15-17 marca 2013r.) - Polskie Towarzystwo Wydawców Książek   
nie dotyczy 1 10 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Dni Pracy Organicznej (17-19 kwiecień 2013 r.) – Unia Wielkopolan  

nie dotyczy 1 2 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego:  
Ogólnopolski konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową 

"SOŁECTW@ w sieci" - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
nie dotyczy 1 3 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
150. Rocznica Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej oraz 

rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem (9 czerwca 2013 r.) - 
Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7. Pułku Lansjerów 

Nadwiślańskich  

nie dotyczy 1 20 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Dni Ortopedyczne "100 lecie Ortopedii Polskiej" (20-22 czerwca 

2013 r.) - Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu  

nie dotyczy 1 9 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Festyn lotniczy "Lotnictwo bliżej miasta" (18-19 maja 2913 r.) - 

Stowarzyszenie Lotnisko Bliżej Miasta 
nie dotyczy 1 20 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy (3-5 września 2013 r.) - 

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 
nie dotyczy 1 18 450,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
100-lecie 2. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej (14.09.2013 r.) - 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Poznań 
Nowe-Miasto 

nie dotyczy 1 2 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Wydarzenie "Bigos Nowogródzko-Wileński po Wielkopolsku" 

(24.11.2013 r.) - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej  
nie dotyczy 1 2 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Wielka Gala Charytatywna Fundacji Mam Marzenie (21.12.2013 r.) 

nie dotyczy 1 2 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Publikacja "Dekalog pracy organicznej w XXI wieku", wydana z 

okazji 200. Rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego -Towarzystwa 
nie dotyczy 1 7 000,00 zł 



41 

 

im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Publikacja wydana z okazji 40-lecia działalności artystycznej 

zespołu "Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI" w postaci 
albumu CD ukazującego dorobek muzyczny wszystkich pokoleń 

zespołu  

nie dotyczy 1 2 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

Zlecenie udziału orkiestry w obchodach 
95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Warszawa 

(29.12. 2013 r.) - Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie 
nie dotyczy 1 5 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

współpraca w zakresie przygotowania obchodów 
95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Fundacja 

Fabryka Sztuki Poznań 
nie dotyczy 1 19 800,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

współpraca w zakresie przygotowania obchodów 
95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska  
nie dotyczy 1 34 000,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

promocja Województwa Wielkopolskiego: 
Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręg Wielkopolska - Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Wielkopolska 

nie dotyczy 1 2 400,00 zł 

Gabinet 
Marszałka 

Debata "Kultura od środka" w ramach festiwalu MALTA - Fundacja 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta 

przekazanie materiałów fotograficznych oraz video utrwalających 
wizerunek czy wypowiedź Marszałka podczas debaty 

nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Gabinet 
Marszałka 

(Stowarzyszenie) European Centre of Citizen's Partnership - 
konferencja w Bretanii pn. "Młodzież w działaniu" 

przekazanie materiałów promocyjnych w postaci 15 folderów o 
Wielkopolsce 

nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Gabinet 
Marszałka 

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej - Jubileusz 100-lecia Związku 
przekazanie upominków (materiałów promocyjnych) 

nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Gabinet 
Marszałka 

przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów 
na Konkurs z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego - 

Towarzystwo Samorządowe 
nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Gabinet 
Marszałka 

przekazanie materiałów promocyjnych na Święto Policji - IPA 
Poznań Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

nie dotyczy 1 nie dotyczy 

Razem Gabinet Marszałka 191 346,00 zł 

Departament 
Kultury 

Stowarzyszenie Magnus Ventus współorganizacja Music Festiwval 
& Master Class 

nie dotyczy 1 35 000,00 zł 

Departament 
Kultury 

Fundacja Zawsze Razem wykonanie spektaklu tanecznego - 
pokazu mody  

nie dotyczy 1 1 300,00 zł 

Departament 
Kultury 

Fundacja Muzeów Wielkopolskich współorganizacja konkursu o 
nagrodę muzealną "Izabella" 

nie dotyczy 1 20 064,00 zł 

Departament 
Kultury 

Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu, organizacja udziału 
studentów Akademii Muzycznej  w Poznaniu w koncercie European 

Jazz School w Bordeaux  
nie dotyczy 1 4 000,00 zł 

Departament 
Kultury 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Aleksandrea 
Lewińskiego i Antoniny Mazur Oddział w Poznaniu  

nie dotyczy 1 6 765,00 zł 

Departament 
Kultury 

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 
"Schola Cantorum" współorganizacja XXXV Ogólnopolskiego 

Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum Kalisz 2013  
nie dotyczy 1 35 000,00 zł 

Departament 
Kultury Stowarzyszenie COEXIST, XVI Dni Judaizmu  nie dotyczy 1 6 000,00 zł 

Departament 
Kultury 

Stowarzyszenie The Art. , praca przy projekcie Wielkopolskie 
Rewolucje  

nie dotyczy 1 1 150,00 zł 

Departament 
Kultury 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 
opracowanie nie wyceny  

nie dotyczy 1 4 674,00 zł 

Departament 
Kultury Stowarzyszenie "Kalisz Literacki"   nie dotyczy 1 3 600,00 zł 
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Departament 
Kultury 

Związek Literatów Polskich, przygotowanie i przeprowadzenie 
panelu dyskusyjnego w Muzeum Narodowym Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie   
nie dotyczy 1 8 000,00 zł 

Departament 
Kultury Stowarzyszenie Korporacja Teatralna; realizacja spektaklu Utopia  nie dotyczy 1 8 000,00 zł 

Razem Departament Kultury 200 947,16 zł 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

Realizacja  Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012- 2013   (Schemat III 

Pomocy Technicznej PROW 2007 - 2013)  
8 4 146 329,07 

Departament 
Gospodarki Konkurs "Vouchery dla inicjatyw klastrowych"  2 2 119532,52 

Departament 
Sportu i Turystyki 

Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

0 0 800 000,00 zł 

Departament 
Sportu i Turystyki 

Fundacja Wielkopolska Brand w Poznaniu 
 

Promocja aplikacji mobilnej pn. „27 Grudnia”, przygotowanej przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego z okazji 95. rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

0 1 15 000,00 zł 

Razem Departament Sportu i Turystyki 815 000,00 zł 

Departament 
Ochrony Zdrowia 
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrów Integracji Społecznej 2 2 573 214,00 zł 

Departament 
Ochrony Zdrowia 
i Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

organizacja II i III sesji Studium Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych - 

STRATEGIA - dla maksymalnie 45 przedstawicieli z terenu 
Województwa Wielkopolskiego (41 przedstawicieli gmin i 4 

przedstawicieli województwa) 

1 2 83 760,00 zł 

Razem Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 656 974,00 zł 

Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

Prowadzenie Portalu dla organizacji pozarządowych  
Wielkopolskie Wici – Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne 

nie dotyczy 1 30 000 zł 

RAZEM 2 193 825,83 zł 

 

 

3. Departament Organizacyjny i Kadr: 

 

Na podstawie art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej  

(t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/688/13 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie budżetu Województwa 

Wielkopolskiego na rok 2013, w ramach "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Wielkopolsce na lata 2012-2020” zawarta została jedna umowa na dofinansowanie 

zakupu: 

 21 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 

 32 zestawów narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, 

 25 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1, 

 26 zestawów uzupełniających zestawy PSP R1, 

 3 motopomp do wody zanieczyszczonej. 

 

Kwota dofinansowania OSP w 2013 r. wyniosła 3 000 000,00 zł. 


