
Uchwała Nr 1157/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 października 2015 roku 

 

w sprawie: zmian do projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zgłoszonych podczas  

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392)  oraz § 8 ust. 2  uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1 
 

Postanawia się przyjąć do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016 następujące zmiany: 

 

1) W §6, ust. 6 dodaje się pkt 12) w brzemieniu:  

„12) Wsparcie organizatorów wolontariatu.” 

 

2) W §6, ust. 7 pkt 8) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„8) Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo 

Wielkopolski.” 

§ 2 
 

Pozostałe propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Programu 

współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 

postanawia się odrzucić.  

 

§ 3 
 

Szczegółowe zestawienie wszystkich propozycji zgłoszonych podczas konsultacji 

społecznych projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016 przez organizacje pozarządowe wraz z ustosunkowaniem się do nich 

przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

 

 

 

§ 4 
 



Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1157/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 października 2015 roku 

 

w sprawie: zmian do projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zgłoszonych podczas  

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi odpowiedź na konsultacje społeczne projektu 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, których termin oraz zasady ich 

przeprowadzenia zostały określone w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 935/2014 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.   

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymał propozycje dotyczące 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 od 3 organizacji pozarządowych. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznaje propozycje zawarte w §1 niniejszej Uchwały, 

które zaproponowała Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych oraz Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor  

i Maszyna”. Powyższe propozycje zmian uzasadniono w następujący sposób: 

1) „Wolontariat jest fundamentem aktywności społecznej oraz funkcjonowania organizacji 

obywatelskich. Niestety w województwie wielkopolskim pomimo dawnego etosu pracy 

organicznej i pracy u podstaw zanika postawa bezinteresownego angażowania się  

na rzecz pożytku publicznego. Wg badań Fundacji Stefana Batorego Wielkopolanie pytani  

o to czy włączyliby się nieodpłatnie w działania na rzecz innych wypadli najgorzej  

w całym kraju. Widać więc, że wielkopolska gospodarność budowana wiele lat temu  

na fundamentach wzajemnej troski o siebie nawzajem, tradycji i kultury, w której żyjemy,  

w czasach kapitalizmu przerodziła się w ludzki egoizm i znieczulicę. Bez oddolnego 

pobudzania aktywności społecznej oraz tworzenia systemowych i pozainstytucjonalnych 

rozwiązań na rzecz wolontariatu, choć gospodarni, będziemy po prostu największymi 

egoistami w kraju.” 

2) „Kultura materialna wielkopolskiej wsi jest ważnym elementem kulturalnego dziedzictwa 

Wielkopolski. Dowodem są na to istniejące samorządowe Skanseny  

i Muzea, które finansowane są jako instytucje kulturalne, czyli funkcjonują  

w sferze ogólno pojętej kultury. Niestety identyczne działania, ale świadczone przez 

organizacje pozarządowe są zupełnie odmienne. Mamy wrażenie, że na skutek braku 

precyzyjnego określenia w Programie współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, materialna kultura wsi nie jest 

traktowana jako dobro kultury. (…) Zdecydowanie należy je traktować tak samo jak 

festiwale folklorystyczne czy wydarzenia o charakterze kulinarnym itp. Mają one przecież 

ogromny wpływ na powstawanie skansenów i prywatnych kolekcji i przyczyniają się  

do ocalenia przed zniszczeniem materialnych dóbr kultury wielkopolskiej wsi. Stanowią 

także ważny element promujący dziedzictwo kulturowe Wielkopolski poza jej granicami.” 
 

 
 

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 
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Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016: 
 

Lp 

Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 

Punkt w 

Programie 
Propozycja zmiany Uzasadnienie Odpowiedź 

1.  Regionalna Izba 

Przemysłowo-

Handlowa w 

Lesznie 

§6 ust. 16 

 

Dodanie pkt 16  

w brzmieniu: 

 

16. Zadania związane z 

realizacją przedsięwzięć w 

dziedzinie wspomagającej 

rozwój gospodarczy,  

w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 

Program współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016 nie 

obejmuje zadań publicznych związanych  

z działalnością wspomagającą rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, o której mowa w art. 4 

ust.1 pkt 11 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (poza pkt. 11 

promocja i rozwój ekonomii społecznej). 

Działalnością pożytku publicznego jest 

działalność społecznie użyteczna, w tym 

również ta, która obejmuje płaszczyznę 

gospodarki, przedsiębiorstw, pracodawców  

i pracowników. 

Realizacja zadań w powyższym zakresie 

przyczyni się do pobudzenia aktywności 

gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego 

oraz rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 Departament Gospodarki  

 

Odrzucenie propozycji 

 

Przedsięwzięcia z organizacjami 

pozarządowymi i prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, wspomagające rozwój 

gospodarczy, w tym przedsiębiorczość, były 

realizowane przez Departament Gospodarki 

w latach 2010-2013. Pomimo pierwotnego 

zainteresowania instytucji pozarządowych 

realizacją działań (2010 – 13 umów, 2011 – 

10), od roku 2012 utrzymywała się 

tendencja zmniejszającego się 

zainteresowania realizacją w/w działań.  

W latach  2012 i 2013 zrealizowano po 4 

projekty. W latach 2014 i 2015 DRG nie 

prowadził współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

pożytku publicznego w dziedzinie 

wspierania przedsiębiorczości.  

 

Mając na uwadze fakt, że w ramach 

prowadzonych konsultacji do Programu 
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współpracy SWW z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016, wpłynął zaledwie 

jeden wniosek, należy stwierdzić, że 

utrzymuje się nikłe zainteresowanie 

współpracą w tej formie. Departament 

Gospodarki rekomenduje odrzucenie 

wniosku złożonego przez RIPH w Lesznie. 

 

Jednocześnie należy podkreślić, że DRG 

prowadzi działania wspierające 

przedsiębiorczość, takie jak wsparcie 

eksporterów i inwestorów oraz organizacja 

seminariów poświęcone działalności na 

różnych rynkach (COIE), wspieranie 

innowacji oraz powiązań gospodarki  

z nauką (wdrażanie Regionalnej Strategii 

Innowacji), tworzenie sieci, wspieranie 

infrastruktury biznesu. W 2016 r. rozpoczną 

się działania w ramach WRPO 2014+, 

skupione na kompleksowej promocji 

gospodarki, inwestycji i promocji Marki 

Wielkopolska, w ramach Działania 1.4.,  

tj. Internacjonalizacja gospodarki 

regionalnej.       
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2.  Wielkopolska 

Rada 

Koordynacyjna 

Związek 

Organizacji 

Pozarządowych 

§6 ust. 6 Dodanie pkt 12  

w brzmieniu: 

 

12. Wsparcie organizatorów 

wolontariatu. 

Wolontariat jest fundamentem aktywności 

społecznej oraz funkcjonowania organizacji 

obywatelskich. Niestety w województwie 

wielkopolskim pomimo dawnego etosu 

pracy organicznej i pracy u podstaw zanika 

postawa bezinteresownego angażowania się 

na rzecz pożytku publicznego. Wg badań 

Fundacji Stefana Batorego Wielkopolanie 

pytani o to czy włączyliby się nieodpłatnie 

w działania na rzecz innych wypadli 

najgorzej w całym kraju. Widać więc,  

że wielkopolska gospodarność budowana 

wiele lat temu na fundamentach wzajemnej 

troski o siebie nawzajem, tradycji i kultury, 

w której żyjemy, w czasach kapitalizmu 

przerodziła się w ludzki egoizm i 

znieczulicę.  

Bez oddolnego pobudzania aktywności 

społecznej oraz tworzenia systemowych  

i pozainstytucjonalnych rozwiązań na rzecz 

wolontariatu, choć gospodarni, będziemy  

po prostu największymi egoistami w kraju. 

 Departament Organizacyjny i Kadr  

 

Przyjęcie propozycji 

3.  Klub Miłośników 

Starych 

Ciągników i 

Maszyn 

Rolniczych 

„Traktor i 

Maszyna” 

§6 ust. 7 

 

Dodanie pkt 16  

w brzmieniu: 

 

16. Wspieranie działań 

mających na celu ochronę 

i promocję materialnego 

dziedzictwa kulturowego 

wielkopolskiej wsi.  

W ramach priorytetu 

Kultura materialna wielkopolskiej wsi jest 

ważnym elementem kulturalnego 

dziedzictwa Wielkopolski. Dowodem są na 

to istniejące samorządowe Skanseny  

i Muzea, które finansowane są jako 

instytucje kulturalne, czyli funkcjonują  

w sferze ogólno pojętej kultury. Niestety 

identyczne działania, ale świadczone przez 

organizacje pozarządowe są zupełnie 

 Departament Kultury  

 

Przyjęcie propozycji 

 

Po rozważeniu wszystkich możliwych opcji, 

Departament Kultury proponuje, aby do 

priorytetu 8, który brzmi obecnie: 

Organizacja przedsięwzięć promujących 

niematerialne dziedzictwo Wielkopolski, 



Załącznik do Uchwały Nr 1157/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 października 2015 r.  
 

4 
 

przewiduje się wspieranie 

m.in. wystaw 

zabytkowego sprzętu 

rolniczego, zakup 

zabytkowych maszyn 

rolniczych i wytworów 

codziennego użytku w 

gospodarstwie, zakup 

wyposażenia skansenów, 

oraz promocję inicjatyw o 

tym charakterze.  

odmienne. Mamy wrażenie, że na skutek 

braku precyzyjnego określenia w Programie 

współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi, materialna kultura wsi nie 

jest traktowana jako dobro kultury.  

W efekcie zadania o tej tematyce nie 

uzyskują wsparcia w konkursie ofert 

kulturalnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

Zdecydowanie należy je traktować tak samo 

jak festiwale folklorystyczne czy 

wydarzenia o charakterze kulinarnym itp. 

Mają one przecież ogromny wpływ na 

powstawanie skansenów i prywatnych 

kolekcji i przyczyniają się do ocalenia przed 

zniszczeniem materialnych dóbr kultury 

wielkopolskiej wsi. Stanowią także ważny 

element promujący dziedzictwo kulturowe 

Wielkopolski poza jej granicami.  

dodać również dziedzictwo materialne, 

uzyska on wtedy brzmienie: Organizacja 

przedsięwzięć promujących materialne i 

niematerialne dziedzictwo Wielkopolski. 

Rozszerzenie to pozwoli wspierać nie tylko 

przedsięwzięcia kulturalne, ale i przedmioty, 

rzeczy oraz obiekty służące zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego.  

 


