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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

 
I. Wstęp 

 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2017” został przyjęty Uchwałą Nr XXIII / 626 / 16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 października 2016 roku. 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. 2018 poz. 450), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek 

tworzenia takich dokumentów. 

 
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza, że aktywność 

obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny 

regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020, w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem 

i podmiotem publicznym w jej realizacji. 

 

W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

 
1) Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  
2) Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  
3) Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu. 

4) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 450).  
5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.  
6) DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW.  
7) ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  
8) WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.  
9) WRDPP/Rada – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

 
 
1.  Organizacje pozarządowe 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy organizacje pozarządowe to podmioty niebędące jednostkami 

sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych lub 

przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego 

będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi 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:  
a) 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;  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  
c) spółdzielnie socjalne;  
d) 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, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Biorąc pod uwagę jedynie finansową formę współpracy, w 2017 roku Departamenty UMWW 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały z przedstawicielami 

około 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.  
Wg danych z rejestru REGON na koniec 2015 r. w Wielkopolsce zarejestrowanych było 11 933 

organizacji pozarządowych, co nie oznacza, że taka liczba organizacji jest aktywna. 
 

 

11 933 

Liczba stowarzyszeń i fundacji 

działających na terenie 

Województwa Wielkopolskiego 
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2.  Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi   

 
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały określone w Ustawie  

w następujący sposób:  
1) Finansowe – zlecanie realizacji zadań publicznych, które możliwe jest w dwóch formach:  

a) Wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego  
realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania.   

b) Powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego 

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

pozarządowymi lub na ich rzecz, przede wszystkim takie jak:  
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,  
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

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

działalności statutowej tych organizacji,  
c) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, 

o których mowa w art. 4 ustawy z Radą,  
d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz organów administracji publicznej, 
e) umowa  o wykonanie inicjatywy lokalnej, 
f) umowa partnerska zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumienie albo umowa  
o partnerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 

 
 
3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 
 
Koordynacja współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi realizowana jest przez 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu, który odpowiada przede wszystkim za 

przygotowanie projektu Programu współpracy, przeprowadzenie jego konsultacji oraz 

opracowanie sprawozdania z jego realizacji. 
 
Ponadto Departament Organizacyjny i Kadr wspiera prace komisji konkursowych (udział  

w posiedzeniach, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz prowadzi lub 

organizuje:  
1) portal „Wielkopolskie Wici”,  
2) sekretariat Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  
3) Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych,  
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4) prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  
5) wydarzenia (szkolenia, konferencje, spotkania) adresowane do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych,  
6) współpracę z organizacjami działającymi na rzecz wzmacniania sektora 

pozarządowego. 

 
4.  Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi i sprawozdanie z jego 

realizacji 
 
Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego.  
Informacje nt. konsultacji Programu współpracy na 2017 r. znajdują się w rozdziale IV pkt. 2. 

Sprawozdania. 
 
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada art. 

5a ust. 3 Ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu współpracy, jest on opracowywany 

przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami pozarządowymi komórek Urzędu  

i jednostek organizacyjnych. 
 
5. Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Urzędu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy Samorządu i sektora 

pozarządowego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi 

komórkami i jednostkami organizacyjnymi SWW. 
 
6. Portal „Wielkopolskie Wici” 
 
Portal internetowy Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl) został utworzony w celu 

zwiększenia dostępności informacji dot. współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi dla 

całego środowiska zaangażowanego w działalność pożytku publicznego. 
 
Od września 2014 r. portal jest prowadzony przez DO UMWW, a od lipca 2015 r. funkcjonuje 

jego nowa, zmodernizowana wersja. Jednym z najważniejszych elementów tego portalu jest 

Baza Organizacji Pozarządowych, w której do końca 2017 r. zarejestrowanych było 1198 

organizacji. W porównaniu z końcem roku 2016, kiedy zarejestrowanych było 1038 

organizacji, oraz z końcem roku 2015 - 898 organizacji, widać znaczący wzrost liczby tych 

podmiotów. 

 
Szczególnie istotną funkcją Portalu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – organizacje mogą bezpłatnie publikować 

http://www.wielkopolskiewici.pl/


5 

 

informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz planowanych 

imprez. 

 
Ponadto na Portalu znajdują się: 
 
– ogłoszenia o otwartych konkursach ofert organizowanych przez Samorząd oraz 

dokumenty związane z konkursem,  
– komunikaty dotyczące konsultowania projektów dokumentów, w tym Programu 

współpracy, 

–  zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych do 

udziału w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach otwartych 

konkursów ofert,  
–  informacje i materiały przekazywane przez pracowników Urzędu i inne jednostki 

organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. 

 
Regularnie przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych  

w Bazie podmiotów, dotyczące np. nowości na Portalu. 

 

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
dla Organizacji Pozarządowych 

 
Urząd prowadzi w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 Punkt Konsultacyjny dla Organizacji 

Pozarządowych (w pokoju 01 w budynku „C”). 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: 
 

 wsparcie  prowadzenia  organizacji  pozarządowych,  od  utworzenia  organizacji 
pozarządowej, po prawne i finansowe aspekty jej bieżącego funkcjonowania,  
a w szczególności wprowadzania zmian w działalności statutowej, składzie zarządu i 
radzie, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 
sprawozdawczości, rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS,  

 konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych,  
 analizę sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 

 
Największą trudnością w działalności organizacji pozarządowych pozostaje niezmiennie 

rozdzielenie działalności statutowej, statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej. 
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 Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

W roku 2017 miała miejsce zmiana kadencji WRDPP – w styczniu zakończyła działalność 

WRDPP II kadencji, a następnie, na podstawie Uchwały Nr 4025/2017 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: określenia trybu powoływania członków 

Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, dokonano wyboru członków WRDPP III 

kadencji. 

 

Zarządzeniem Nr 44/2017 z dnia 6 września 2017 roku Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w jej skład 

weszło 17 osób, w tym Przewodnicząca, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,  

2 przedstawicieli Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego oraz 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obsługę 

prac Rady zapewnia Wydział Organizacyjny DO UMWW. 

 

W 2017 roku Rada zajmowała się następującymi tematami: 

 

1. 9 stycznia 2017 roku: 

 wybrano przedstawicieli WRDPP do grupy roboczej ds. przeprowadzenia oceny 

współpracy metodą LIJW, 

 spotkano się z Panią Agnieszką Rymszą, Panem Michałem Czerepińskim i Panem 

Danielem Krupą – przedstawicielami Kancelarii Premiera RM w sprawie projektu 

ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 

 podjęto decyzję o przystąpieniu do Konwentu Rad Wojewódzkich Pożytku 

Publicznego. 

 

2. 22 września 2017 roku: 

 podsumowano działalność Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
II kadencji, 

 zaopiniowano projekt Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018. 

 
3. 6 grudnia 2017 roku: 

 zaopiniowano zmiany do Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018, 

 zapoznano się z zakresem współpracy Departamentu Sportu i Turystyki  
z organizacjami pozarządowymi, 

 wstępnie podzielono skład WRDPP na grupy robocze. 
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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 zadań publicznych w 2017 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 9 287 379,20 zł, jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

100% założonej kwoty, a pozostałe środki przeznaczono na dodatkowe konkursy lub nabór 

ofert w trybie „małych grantów”. 

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

zawartych umów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert 

wyniosła w sumie 8 650 532,20 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów jednorocznych.  

W roku 2017 zostały również podpisane umowy wieloletnie, na które przeznaczono w sumie 

7 346 564 zł (szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji „Wieloletniego 

programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w latach 2017-2018” za rok 2017). 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na realizację otwartych 

konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu: 
 

 
L.p. 

 
Departament/ 

Jednostka 
 
 

 
Środki 

przeznaczone na 
realizację 
otwartych 

konkursów ofert 

 
Środki przyznane 

na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

 
Środki przekazane na 
podstawie zawartych 

umów 

 
Rezygnacja  

z dotacji 
przed 

przekazaniem 
środków 

 
Środki 

finansowe 
przekazane w 

trybie 
„małych 

grantów” 
 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia 2017 r. 

1.  
 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

- - - - 29 980,00 zł - 

2.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

235 477,00 zł 235 477,00 zł 235 477,00 zł - 14 523,00 zł 1 954,86 zł 

3.  Departament 
Kultury 

2 900 000,00 zł 2 900 000,00 zł 2 867 000,00 zł - - 4 810,59 zł 

4.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

140 000,00 zł 140 000,00 zł 140 000,00 zł - - - 

5.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

284 902,20 zł 284 885,20 zł 284 885,20 zł - - 39,56 zł 

6.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 

1 947 000,00 zł  1 906 513,00 zł 1 894 013,00 zł 12 500,00 zł   - 480,37 zł 
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Na realizację zadań publicznych w 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  
26 otwarte konkursy ofert, w tym 3 zostały unieważnione: 

7.  Departament 
Zdrowia 

3 100 000,00 zł 2 588 225,00 zł 2 549 157,00 - 39 706,00 zł 35 697,17 

8.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 

680 000,00 zł 680 000,00 zł 680 000,00 zł - - 4 015,59 zł 

 
RAZEM 

 

9 287 379,20 zł 8 735 100,20 zł 8 650 532,20 zł 12 500 zł 84 209 zł 46 998,14 zł 

 
L.p. 

 
Nazwa ogłoszonego konkursu 

 

 
Data ogłoszenia 

 
Jednostka/Departament 

1.  Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  wspierania zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji 
w 2017 roku 
Uchwała Nr 3114/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 12 stycznia 2017 roku 
 

12 stycznia 2017 roku 

 
 

Departament Edukacji  
i Nauki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2017 
Uchwała nr 2989/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 9 grudnia 2016 r. 
 

9 grudnia 2016 roku 
 
 

 
Departament Kultury 

3.  Otwarty konkurs  ofert  na realizację, w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania 
kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
w roku 2017 
Uchwała Nr 4316/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 28 września 2017 r. 
 

28 września 2017 roku 

 
Departament Organizacyjny  

i Kadr 
 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2017 roku pn. 
„Podnoszenie jakości usług oferowanych w obiektach turystyki 
wiejskiej”. 
Uchwała nr 3342/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 9 marca 2017 r. 
 

 
13 marca 2017 roku 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

5.  Otwarty konkurs ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" 
Uchwała nr 3668/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 19 maja 2017 r. 
 

 
22 maja 2017 roku 

6.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania 
 zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2017 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

12 grudnia 2016 roku 

 
 
 

Departament Sportu  
i Turystyki 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2017  
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

12 grudnia 2016 roku 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 

12 grudnia 2016 roku 
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fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2017 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania  
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa w roku 2017 
Załącznik nr 4 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

12 grudnia 2016 roku 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2017 
Załącznik nr 5 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

12 grudnia 2016 roku 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej w roku 
2017 
Załącznik nr 6 do uchwały nr 2979/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 roku 
 

12 grudnia 2016 roku 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2017 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 3221/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku 
 

14 luty 2017 roku 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2017 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 3221/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku 
 

14 luty 2017 roku 

14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2017 
Załącznik do uchwały nr 3554/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku 
 

28 kwietnia 2017 roku 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2017 
Załącznik do uchwały nr 4038/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 roku 
 

31 lipca 2017 roku 

16.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Organizacja zimowego wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z 
oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień  
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2905/2016  
z 25 listopada 2016 r. 
 

25 listopada 2016 
roku 

 
 

Departament Zdrowia 

17.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Realizacja programów 
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, 

25 listopada 2016 
roku 
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rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka 
Uchwała  nr 2905/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z 25 listopada 2016 r. 
 

18.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z 
oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień  
Uchwała  nr 3548/2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z 20 kwietnia 2016 r.; 
zwiększająca kwotę -  Uchwała Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nr 3765/2017 z 1 czerwca 2017 r. 
 

20 kwietnia 2017 roku  
(pierwotnie na kwotę 

1.472.988,00 zł);   
1 czerwca 2017 roku 
(zwiększenie kwoty) 

19.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Realizacja programów redukcji szkód 
wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych Uchwała nr 4188/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 23 sierpnia 2017 r. 
 

23 sierpnia 2017 roku 

20.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Realizacja programów wczesnej 
interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na 
rozwój problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych 
Uchwała nr 4188/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z 23 sierpnia 2017 r. 
 

23 sierpnia 2017 roku 

21.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie 
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z 
dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2017 pn. Organizacja szkoleń edukacyjnych z 
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) 
Uchwała nr 4188/2017  Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z 23 sierpnia 2017 r. 
 

23 sierpnia 2017 roku 

22.  Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony  
i promocji zdrowia w 2017 roku pn. Promowanie idei krwiodawstwa 
wśród mieszkańców Wielkopolski 
Uchwała nr 3964/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 7 lipca 2017 r. 
 

7 lipca 2017 roku 

23.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2017 roku  
Uchwała Nr 3232/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 10 lutego 2017 roku 
 

 
10 luty 2017 roku 

 
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań w 2017 roku wpłynęło w sumie 924 ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe. W porównaniu do lat ubiegłych oznacza to spadek liczby składanych ofert  

(w 2011 r. – 1471, w 2012 r. – 1401, w 2013 r. – 1239, w 2014 r. – 1094, 2015 r. -1059, 2016 r. 

- 979). 
 
Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych departamentów 

Urzędu i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z tego powodu odrzucono w sumie 93 oferty. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 50 ofert. 

 
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: 

 

 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2017 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 
 

Z kolei wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie  

z art. 19a Ustawy) wraz z wykazem rezultatów zleconych zadań został przedstawiony w Tabeli 

Nr 3 załączonej do niniejszego sprawozdania.  

 

Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 33 oferty, spośród których 5 zostało 

wycofanych. Dofinansowano 10 na ogólną wartość 84 209 zł (w roku 2014 - 126 126 zł, w roku 

2015 – 58 896 zł, 2016 - 98 048 zł ). 

 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 58 3 

2.  Departament Kultury 383 11 

3.  Departament Organizacyjny i Kadr 7 2 

4.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 76 10 

5.  Departament Sportu i Turystyki 203 50 

6.  Departament Zdrowia 82 15 

7.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 115 2 
 
 

RAZEM 
 

 
924 

 
93 
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2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego zleconych  
w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 
 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW 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 UMWW 

w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Edukacji i Nauki: 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba beneficjentów 

zadania 

Przygoda na szlaku Generała 
Dezyderego Chłapowskiego- 
dziedzictwo narodowe  
i kulturowe naszego regionu 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

Gminy Kościan 

01.05.2017r.            
- 30.11.2017r. 

*Edukacja o miejscach, osobach 
ważnych dla regionu;  
*Promocja Wielkopolski; 
*Zapoznanie z Małą Ojczyzną; 
*Warsztaty; 
 

180 uczestników; 

Bliżej domu- edukacja 
regionalna w południowo- 
wschodniej Wielkopolsce 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Edukacyjnych  
w Kaliszu 

24.04.2017r.            
- 30.11.2017r. 

*Udane poszukiwania , 
prezentacja i popularyzacja wielu 
ciekawych miejsc świadczących  
o dziedzictwie i tradycji regionu; 
*zainteresowanie i 
identyfikowanie się wielu 
uczestników zadania  
z najbliższym otoczeniem; 
*zachęcenie dzieci i młodzieży do 
udziału w warsztatach i trzech 
konkursach, których celem było 
m.in poszerzenie wiedzy  
o regionie i rozwój umiejętności 
promowania dziedzictwa małej 
ojczyzny 

180 uczestników; 

"Moja Wielkopolska" 
Warsztaty Medialne dla 
Młodzieży 

Fundacja "Filmowiec" 04.05.2017r.            
- 30.11.2017r. 

Zdobycie wiedzy na temat 
kultury Wielkopolski - w tym 
wiedzy historycznej związanej  
z Powstaniem Wielkopolskim- 
poprzez bezpośredni udział  
w działaniach 
dokumentacyjnych, w miejscach 
historycznych i związanych  
z dziedzictwem kultury  
w Wielkopolsce; 

Około 100 uczniów; 

Finał INEA XXI Konkurs 
Wiedzy o Wielkopolsce 

Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów 

24.04.2017r.            
- 30.11.2017r. 

*Nabycie nowej, bądź 
poszerzenie dotychczasowej 
wiedzy na temat Wielkopolski, jej 
historii, tradycji, kultury, 
walorów przyrodniczych i gwary- 
kolejna grupa młodych ludzi 
została laureatami Konkursu to 
świadczy o ogromnej wiedzy  
i determinacji w jej zdobywaniu;  

301 uczestników 
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2.2. Departament Kultury: 
 
Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 
kultury na rok 2017 we współpracy z organizacjami pozarządowymi miała znaczący wpływ na 
ich skuteczne wykonanie. Rodzaje zadań określone zostały w Programie współpracy. 
 
Zadania realizowane były według poniższych priorytetów: 
 
1) Wspierano przedsięwzięcia 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. 
2) Realizowano przedsięwzięcia artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin 
sztuki oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność 
artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, 
wystawy. 
3) Realizowano projekty służące wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych 
mieszkańców Wielkopolski. 
W ramach zadania dofinansowywane były przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin 
sztuki. 
wspierano m.in.: 
a) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla twórców nieprofesjonalnych, 
c) warsztaty i przedsięwzięcia artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI 
wieku), 
d) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć 
artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 
4) Wspierano projekty promujące Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 
W ramach tego zakresu wspierane były projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 
służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. 
Jako priorytetowe traktowane były 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 

*zachęcanie dzieci i młodzieży do 
rozwijania zainteresowań 
regionem-po raz kolejny udało 
się zainteresować Wielkopolan 
do poznawania historii i kultury 
własnego regionu, świadczyć 
może o tym nie tylko liczba 
laureatów, ale także osób 
startujących w poszczególnych 
etapach Konkursu 
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(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.: Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin 
(Niemcy). 
5) Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze 
społecznym. 
W ramach priorytetu wspierano projekty mające na celu uświadamianie mieszkańcom 
Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Miały one rozmaite 
postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społeczno-artystycznych. 
Wspierano m.in.: 
a) lokalne i regionalne projekty służące propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej 
jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań 
możliwe było 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) aktywność obywatelską w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych 
od centrów kultury. 
6) Realizowano zadania z zakresu edukacji kulturalnej. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty edukacyjne. Ich celem było stwarzanie  
i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Były one realizowane poprzez 
różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych. 
7) Wspierano projekty umożliwiające realizację przedsięwzięć na rzecz kultury  
w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. 
Celem zadania było dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,  
o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. 
Wspierano m.in.: 
a) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne, adresowane i przeznaczonych dla lokalnej 
społeczności, 
c) inicjowano i organizowano przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, 
wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 
8) Organizowano przedsięwzięcia promujące niematerialne dziedzictwo Wielkopolski. 
Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. W ramach priorytetu, 
możliwe było wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na 
wsi. 
9) Wspierano projekty realizujące idee dialogu międzykulturowego w związku z 100 rocznicą 
śmierci Ludwika Zamenhofa, obchodzoną pod patronatem UNESCO. 
10) Zwiększano dostęp do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 
W ramach zadania dofinansowanie mogły uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, 
wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 
technologiczne. 
11) Regionalny patriotyzm. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty kulturalne związane z popularyzacją 
nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej 
Wielkopolski. 
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12) Kulturalne ikony regionu. 
Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona  jest wieloma wybitnymi postaciami,  
o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. 
Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu wspierano 
projekty służące popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. 
13) Kooperacja z instytucjami kultury. 
Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, 
realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których  
organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Miały one charakter 
artystyczny lub edukacyjny. 
14) Wspierano cykliczne inicjatywy o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań 
promujących literaturę i czytelnictwo. 
W ramach priorytetu wspierano m.in. projekty i wydawnictwa o charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski a także zadań 
mających na celu popularyzację literatury i czytelnictwa. 
15) Inicjowano i organizowano znaczące przedsięwzięcia artystyczne mające charakter 
międzynarodowy. 
W ramach priorytetu wspierane były ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu 
międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja 
projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu służyła zwiększeniu 
atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie 
międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski. 
 
 

2.3. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjent

ów zadania 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego – 
wspieranie 
realizacji nieformalnej 
edukacji 
obywatelskiej w ramach 
Dni Kultury Solidarności 
- Przywróćmy pamięć  
o bohaterach Ziemi 
Brodnickiej  
– powstańcach 
wielkopolskich 

Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego 
– Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

13.11.2017 r. 
- 30.12.2017 r. 

- zorganizowano 5 spotkań międzypokoleniowych pt.: „Genius 
Loci Ziemi Brodnickiej – budujemy żywy pomnik pamięci”, 
które odbyły się w dniach 9 i 10 grudnia 2017 r. w Żabnie,  
w Manieczkach, w Brodnicy, w Iłówcu i w Grzybnie. Udział  
w spotkaniach wzięło 298 osób na ok. 300 zaplanowanych  
w ofercie oraz dodatkowo osoby występujące (dzieci  
i młodzież szkolna z opiekunami) i organizatorzy.  
- zorganizowano i przeprowadzono 10 warsztatów na temat 
prezentacji biogramów powstańców wielkopolskich podczas 
montażu słowno-muzycznego, w których udział wzięło 64 
uczestników (dzieci i młodzież z 5 szkół zaangażowanych  
w projekt) na ok. 50 osób zakładanych w ofercie.  
- wydano 1 publikację – folder pn.: „Przywróćmy pamięć  
o bohaterach Ziemi Brodnickiej – powstańcach wielkopolskich” 
w nakładzie 1000 szt. 

 

362 osób 

"Wybickiego droga ku 
wolności" 

Stowarzyszenie 
„Gloria in Musica” 

13.11.2017 r. 
- 30.12.2017 r. 

Zorganizowano prapremierowe wykonanie „Kantaty 1806”  
w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu – widowiska 
słowno-muzycznego nt. Józefa Wybickiego, w którym wzięło 
udział 125 odbiorców bezpośrednich. 
 

125 osób 
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Nie ma wolności bez 
solidarności 

Fundacja Instytut 
Przestrzeni 
Obywatelskiej 
Pro Publico Bono 

13.11.2017 r. 
- 30.12.2017 r. 

- powołano Wielkopolską Resursę Kultury Pamięci, która 
pozwala na kontynuację działań z zakresu promocji i edukacji 
na rzecz kultury pamięci i wzmacniania kapitału społecznego.  
- zorganizowano sympozjum poświęcone dziedzictwu 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (miejsce: Poznań). 
W ramach sympozjum zatytułowanego "Polska-Genius Loci" 
odbyło się kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Seweryn 
Mielżyński" w Muzeum Narodowym w Poznaniu, która 
poświęcona jest twórcy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. W drugiej części sympozjum odbyła się dyskusja na 
temat dziedzictwa PTPN, został wygłoszony wykład 
programowy "Polska-Genius Loci" oraz wykonano koncert 
muzyki dawnej pt. "Błogosławiony człowiek". Sympozjum 
przyczyniło się w dużym stopni do rozwoju programu "Polska-
Genius Loci" oraz wskazało ważny nurt dalszy prac. 
 
- zorganizowano sympozjum poświęcone 600-leciu 
prymasostwa i dziedzictwu Kościoła  
w Polsce (miejsce: Gniezno). 
W ramach sympozjum zatytułowanego "Kościół przestrzenią 
wolności" odbyła się  
w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie dyskusja 
ekspertów na temat znaczenia instytucji prymasa dla Kościoła, 
narodu i państwa na przestrzeni dziejów. Licznie przybyli 
uczestnicy sympozjum mogli wysłuchać czterech referatów 
oraz prezentacji reedycji książki ks. Henryka Likowskiego 
"Powstanie godności prymasowskiej arcybiskupów 
gnieźnieńskich". Dla szerokiej publiczności - a zwłaszcza takich 
odbiorców tego zadania publicznego, jak młodzież i studenci - 
zaprezentowano w gmachu Instytut Kultury Europejskiej UAM 
wystawę prezentującą historyczne sylwetki Prymasów 
Polskich. Sympozjum poprzedził koncert muzyki dawnej pt. 
"Votum Orędowniczce Rzeczpospolitej", który odbył się  
w Poznaniu, na Wzgórz św. Wojciecha. 
- zorganizowano seminarium poświęcone wielkopolskiemu 
etosowi dworu. 
Sympozjum poświęcone etosowi dworu polskiego miało 
miejsce w Pałacu Mańkowskich w Brodnicy. W ramach 
sympozjum odbył się wykład prof. Antoniego Kamińskiego 
wraz z dyskusją na temat etosu dworu polskiego i etosu 
współczesnej inteligencji oraz koncerty muzyki dawnej. Na 
sympozjum ogłoszono uroczyście powołanie Wielkopolskiej 
Resursy Kultury Pamięci oraz zaproszono do jej 
współtworzenia. 
- zorganizowano cykl warsztatów przygotowujących 
Wielkopolską Resursę Kultury Pamięci (miejsca: Szreniawa, 
Luboń, Brodnica, Dobrzyca, Miłosław). 
Powołanie Wielkopolskiej Resursy Kultury Pamięci poprzedził 
cykl spotkań warsztatowych, na których omawiano lokalne 
możliwości do rozwoju na polu kultury pamięci i kultury 
solidarności. Warsztaty wyłoniły lokalnych liderów, chętnych 
do działalności na polu społecznym i potencjalnych twórców 
Resursy. 
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2.4.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

 
 
2.5. Departament Sportu i Turystyki: 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Festyn integracyjny promujący 
działania Odnowy Wsi - 
Wszyscy mieszkańcy razem są 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Gadowskich 
Holendrach 
 

01.09.2017 
-15.11.2017 

Festyn integracyjny około 200 osób 

Altana miejscem spotkań 
pokoleń 

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich 
Świętych  
w Liskowie 
 

01.09.2017 
-31.10.2017 

Zakup i montaż altany rekreacyjnej około 250 osób 

Między latem a jesienią - 
kulinarny przełom smaków na 
Końcu Świata 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Gminy Kraszewice 
 

01.09.2017 
-31.10.2017 

Kulinarny festyn integracyjny około 500 osób 

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrowicach 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Piotrowicach 

01.09.2017 
-09.09.2017 

Impreza integracyjna "Święto pieczonego 
ziemniaka" 

około 400 osób 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Grand Prix Wielkopolski  
w Półmaratonie 2017 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 

3.04.2017 
-26.11.2017 

powierzenie organizacji pozarządowej do realizacji 
zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017" w dziedzinie 
kultury fizycznej. 
 

17 362 osób 

Organizacja akcji "Weekend na 
Szlaku Piastowskim" 

Klaster Turystyczny 
"Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce" 

01.04.2017 
 -30.06.2017 

* Wzmocniono świadomość i zainteresowanie 
tematem Szlaku Piastowskiego wśród 
mieszkańców regionu, turystów i przedstawicieli 
branży. 
* Rezultatem kampanii reklamowej 
przeprowadzonej w mediach (radio, telewizja, 
Internet) oraz na Facebooku była większa 
promocja Szlaku Piastowskiego w mediach 
lokalnych i regionalnych (w przypadku reklamy 
Internetowej mówimy również o zasięgu 
krajowym).  
 

8000 osób 
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2.6. Departament Zdrowia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajd Rowerowy "Majówka z 
ABC" 
 

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
"Życie jest piękne" 

03.04.2017  
-31.05.2017 

Rozpropagowanie czynnego wypoczynku i turystyki 
rowerowej, popularyzacja zdrowego trybu życia i 
walorów turystycznych Ziemiańskiego Szlaku 
Rowerowego oraz ziemi leszczyńskiej. 
 
Liczba uczestników imprezy wyniosła 9 000 osób: 
dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne, 
w przedziale wiekowym od 15 miesięcy do 91 lat. 
 

9000 osób 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Ferie na stoku Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 

Społeczności Ziemi 
Pleszewskiej 

FORUM MŁODYCH; 
Pleszew 

04.02.2017  
- 11.02.2017 

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 

50 osób 

Jedziemy się DOTLENIĆ! 
Kolonie socjoterapeutyczne z 
programem sportowo-
tanecznym dla dzieci z rodzin 
defaworyzowanych z terenu 
województwa wielkopolskiego 

Towarzystwo 
„Nasze 

Szwederowo”; 
Bydgoszcz 

01.02.2017  
- 10.02.2017 

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 

96 osób 

Żyjemy zdrowo na sportowo Caritas Diecezji 
Kaliskiej; Kalisz 

08.07.2017  
- 15.07.2017 

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 

144 osób 

Stop uzależnieniom! - obóz 
edukacyjny i sportowo-
rekreacyjny w Jastrzębiej Górze 
połączony z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy; 
Kalisz 

15.08.2017  
- 26.08.2017 

Zorganizowanie socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
z rodzin z pro`blemem uzależnień; nabycie 
przez uczestników umiejętności pozytywnego 
stosunku do samego siebie, umiejętności 
odpoczynku i zabawy; wyładowanie napięć 
emocjonalnych; zdobycie umiejętności 
asertywnego zachowania 

80 osób 
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2.7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

"Bliżej dziecka" - cykl spotkań 
rozwojowych dla rodziców 

Fundacja Pracownia 
Projektów 

Społecznych 
 

01.09.2017  
- 30.11.2017 

 

- udzielono wsparcia rodzicom w zakresie 
pełnionych funkcji wychowawczych, 
podniesiono kompetencje wychowawcze 
wśród rodzin na terenie Pleszewa oraz Kalisza, 
- przeprowadzono edukację rodziców nt. 
seksualności oraz uzależnień multimedialnych, 
- podjęto działania w kierunku minimalizacji 
uzależnień multimedialnych (profilaktyka), 
- podjęto działania w kierunku ograniczania 
dysfunkcjonalności rodzin i minimalizacji 
zachowań ryzykownych, 
- zapewniono integrację środowiska 
pedagogów  
i przygotowano ich do działań profilaktycznych  
w obszarze uzależnień 
multimedialnych/behawioralnych na terenie 
szkół z Powiatu Pleszewskiego 

- 108 rodziców  
- 28 pedagogów 
-  2000 szt. ulotki 

nt. profilaktyki 
uzależnień 

Krotoszyn łączy pokolenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w 

Krotoszynie 
 

14.08.2017 
- 30.11.2017 

 

-8 grup warsztatów dla seniorów  
-3 seanse Akademii Filmowej dla młodzieży  
i seniorów  
-1 sekcja turystyczna "Na tropie przeszłości" 
 -4 wycieczki rowerowe 
 -1 piknik integracyjny 
 -4 Turnieje Senioralnej Ligi Kręglarskiej 
„Wodnika” 
-3 prelekcje prozdrowotne dla seniorów  
-1 konkurs fotograficzny dla młodzieży  
i seniorów  
-3 wystawy fotograficzne 
 -1 wycieczka do Śmiełowa, Dobrzycy i Koźmina 
Wielkopolskiego dla młodzieży oraz seniorów 
(45 uczestników, 5 opiekunów)  

320 seniorów                      
240 uczniów 

Byłem taki jak ty, będziesz taki 
jak ja 

Wolontariat 
Wielkopolski, 

"Muzyczny 
Gruszczyn" 

 

01.06.2017 
- 30.11.2017 

 

-61 godzin warsztatów integracyjnych (55 
godzin warsztatów prowadzonych przez 
Wolontariat Wielkopolski i 6 godzin 
warsztatów prowadzonych przez Muzyczny 
Gruszczyn)  
- 18 godzin międzypokoleniowych spotkań 
tematycznych (organizowanych przez 2 
prowadzących)  
- 18 godzin międzypokoleniowych grup 
zabawowych. - 12 godzin integracyjnych 
spotkań w plenerze  
 - opublikowano na stronie youtube.com 1 
krótki filmik promujący integrację 
międzypokoleniową. 
 - promowano aktywność psychofizyczną osób 
w wieku emerytalnym oraz integrację 
międzypokoleniową na 1 stronie internetowej 
oraz na 1 portalu społecznościowym.  

229 osób 

Natchnieni twórczo wiatrem  
i słońcem 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Społecznych Im. 
Jana Pawła II w 

01.06.2017 
- 30.11.2017 

 

- 20 uczestników pleneru w Zbąszyniu   
- dla 300 uczestników XII Koncertu na Srebną 
Nutę zaprezentowało się 13 senioralnych 
zespołów śpiewaczych   

320 uczestników 
oraz 932 

odwiedzających 
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3. Problemy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

Główne kwestie problemowe wg departamentów UMWW i ROPS w Poznaniu: 
 

1) Niestosowanie się organizacji pozarządowych do zapisów umów zawartych z UMWW 

oraz nieznajomość treści podpisanych umów; 

2) Nieczytanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje braki formalne  

w składanych ofertach, a także problemy przy rozliczeniach dotacji; 

3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych 

sprawozdaniach, np. nieodpowiadanie wprost na punkty sprawozdania, nieodnoszenie 

się w sprawozdaniach do założeń oferty); 

4) Zmiana zakresu rzeczowego zadania bez informowania zleceniodawcy o zaistniałych 

zmianach; 

5) Brak zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 

udziału w realizowanym zadaniu; 

6) Niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu dofinansowania zadania 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, częste nieinformowanie  

o dofinansowaniu zadania przez UMWW; 

7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 

 
 

IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów społecznych w województwie wielkopolskim 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady Rynku 

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

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

Aktywności Lokalnej i Wielkopolskiego Klubu Kapitału.  W 2017 r. WRRP 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.  

 

Grodzisku 
Wielkopolskim, 

Grodziskie 
Stowarzyszenie 

"Amazonki" 
 

- promocję projektu poszerzono poprzez 6 
wernisaży malarskich, które odwiedziło łącznie 
932 os. 
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2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
2.1. Program współpracy na rok 2017  

 
Konsultacje Programu współpracy przeprowadził Departament Organizacyjny  
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały Nr 

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

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2583/2016 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku rozpoczął konsultacje projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, których 

zakończenie wyznaczono na 15 września 2016 r. 

  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie 

wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl  internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.   
W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa, ani żaden podmiot 

prowadzący działalność pożytku publicznego. Otrzymano pisemną opinię Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, zawarte w niej propozycje zostały przekazane do 

rozpatrzenia do właściwych merytorycznie departamentów i biura. Za przeprowadzenie 

konsultacji odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr. 

 
2.2. Inne dokumenty: 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Konsultowany 

dokument 
 

 
Forma konsultacji 

 

 
Uczestnicy 

 
Dokument o charakterze 

sprawozdania 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Projekt ustawy  
o ekonomii 
społecznej i solidarnej  

pisemne zgłaszanie uwag  członkowie Komitetu ds. ES nie 

Wytyczne w zakresie 
realizacji 
przedsięwzięć  
w obszarze włączenia 
społecznego i 
zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem 
środków 

pisemne zgłaszanie uwag  członkowie Komitetu ds. ES nie 

mailto:pozytek@umww.pl
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 

Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego  
i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 
2014-2020  
 

Krajowy Program 
Rozwoju ES  

pisemne zgłaszanie uwag  pracownicy zespołu ES w ROPS  
w Poznaniu 

nie 
 
 

 
Organizator 

 
Nazwa zespołu 

 
Zadanie 

 
Okres funkcjonowania 

 
Rezultat 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Grupa Robocza ds. 
KSOW w 
województwie 
Wielkopolskim 

Opiniowanie projektu Planu 
Działania KSOW na lata 
2014-2020, propozycji zmian 
do tego planu oraz 
opiniowanie dwuletnich 
planów operacyjnych KSOW 
w województwie 
wielkopolskim, 
obejmujących lata od 2014 
do 2023  i ich zmian. 
Ponadto do kompetencji 
Grupy Roboczej należy 
opiniowanie 
sprawozdawczości w ww. 
zakresie 

01.01.2017 - 31.12.2017 r. W 2017 r. odbyły się trzy 
posiedzenia stacjonarne Grupy 
Roboczej, pięć posiedzeń 
obiegowych, w wyniku których 
Grupa Robocza podjęła osiem 
Uchwał.  

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu/ 

Dział Koordynacji 
Integracji 

Społecznej 
 

Grupa robocza ds. 
promocji 

Wypracowanie planu 
dotyczącego zwiększania 
widoczności ES i PES w 
regionie 

01.-12.2017 r. Posiedzenie kapituły konkursu 
Zakup prospołeczny, 
zaktualizowanie Regionalnego 
Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej dot. promocji, 
opracowanie fiszki projektowej 
dot. znaku jakości, prezentacja 
dobrych praktyk dla gości z Gruzji 

Grupa ds. Edukacji Wypracowanie założeń 
wspierania 
przedsiębiorczości 
uczniowskiej w 
Wielkopolsce 

01.-12.2017. Powstał poradnik dla nauczycieli , 
scenariusze szkoleń dla nauczycieli 
i katalog dobrych praktyk  
w zakresie spółdzielczości  
uczniowskiej  
 

Grupa ds.. 
Sieciowania/finansow

ania i współpracy  
z biznesem 

Rozpoczęcie prac nad 
koncepcją finansowania 
(poręczenia) dla PES, 
organizacja wydarzeń o 
charakterze biznesowym dla 
PES (I Forum 
Przedsiębiorczości 
Społecznej) oraz rozpoczęcie 
prac dotyczących 
wielkopolskiej marki 
społecznie 
odpowiedzialnego designu 

01.-12.2017 r. I Forum Przedsiębiorczości 
Społecznej w Wielkopolsce - 
17.10.2017r, powstała koncepcja 
marki designu społecznego, która 
będzie tematem prac w 2018 roku. 
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4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 

Grupa ds. rehabilitacji 
ON 

Wypracowanie planu 
dotyczącego pracy w 
obszarze rehabilitacji ON-w 
kontekście problemów 
związanych z systemem 
rehabilitacji ON 

01.-12.2017 r. Wypracowanie rekomendacji dla 
międzysektorowego zespołu ds. 
orzekania o niepełnosprawności , 
wizyta studyjna Poznań - Konin - 
podmioty reintegracyjne, warsztaty 
dotyczące narzędzia pomiary 
efektu reintegracyjnego dla PES, 
warsztaty dla PES z obszaru social 
mediów oraz z zakresu trudnych 
sytuacji w pracy z klientem 
 

Grupa ds.. 
Zatrudnienia 
socjalnego 

Wypracowanie planu pracy z 
PES reintegracyjnymi w 
zakresie zatrudnienia 
socjalnego 

01.-12.2017 r. Warsztaty dotyczące narzędzia 
pomiary efektu reintegracyjnego 
dla PES, warsztaty dla PES  
z obszaru social mediów oraz  
z zakresu trudnych sytuacji w pracy 
z klientem, wypracowanie 
koncepcji współpracy CIS i PUP - 
spotkanie przedstawicieli tych 
podmiotów, poruszenie tematu 
sprawozdawczości podmiotów 
reintegracyjnych - spotkanie z GUS, 
wizyta w podmiocie reitegracyjnym 
- CIS Pogotowie społeczne  

 
Departament/Jednostka 

 
Nazwa organizacji 

 
Zakres udzielonej pomocy 

Biuro Informacyjne Województwa 
Wielkopolskiego w Brukseli 

Organizacje pozarządowe i podmioty 
prowadzące działalność pożytku 
publicznego będące odbiorcami biuletynu 
informacyjnego BIWW 

Pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do 
projektów realizowanych przez konsorcja 
międzynarodowe w ramach programów UE.         

Udzielanie informacji na temat aktualnych 
naborów wniosków do projektów 
międzynarodowych w ramach programów UE oraz 
konsultacji społecznych i inicjatyw ogłaszanych 
przez instytucje unijne.  
 

Biuro Współpracy Międzynarodowej 

Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN Udział wiceprezesa WZPL w oficjalnych wizytach 
delegacji Województwa Wielkopolskiego na Ukrainie 
(Obwód Charkowski, Obwody Lwowski i Tarnopolski) 

Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 

Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski 
 

Udział w Dniu Św. Marcina w Brukseli, 21.11.2017 r.  

Stowarzyszenie LGD Wspólnie dla Przyszłości Udział w wizycie delegacji Rady Okręgu Sibu  
w województwie wielkopolskim – 04.04.2017 r. 
 

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek Współorganizacja wizyty studyjnej przedstawiciela 
administracji Kraju Związkowego Brandenburgii  
w ramach "Wielkopolskiej Akademii Samorządności", 
26.10.2017 r. 
 

Stowarzyszenie  Unia Nadwarciańska Udział w Regionalnym Festynie Kraju Związkowego 
Hesja pod nazwą „Dzień Hesji”  w Wiesbaden  
Rüsselsheim (Niemcy), 9-18.06.2017 r. 
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5. Pozostałe formy pomocy 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stowarzyszenia: 
1. LGD Lider Zielonej Wielkopolski 
2. Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania 
3. LGD KOLD 
4. LGD Wielkopolska Wschodnia 
5. LGD Dolina Wełny 
6. LGD Z Nami Warto 
7. LGD Solidarni w Partnerstwie 
8. LGD Gościnna Wielkopolska 
9. LGD Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader 
10. LGD Wrota Wielkopolski 
11. LGD Trakt Piastów 
12. LGD Okno Południowej Wielkopolski 
13. LGD Unia Nadwarciańska 
14. LGD Krajna Złotowska 
15. LGD 7 - Kraina Nocy i Dni 
16. LGD Miedzy Ludźmi i Jeziorami 
17. LGD Wspólnie dla Przyszłosci 
18. LGD Źródło 
19. LGD Długosz Królewski 
 

Udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym 
przedstawicieli LGD z Wielkopolski do Gminy Amtsberg, 
6-10.11.2017 r. 

Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania   Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych 
Wrocław, 23-26.02.2017 r.  
 

 
Departament/Jednostka 

 
Nazwa organizacji 

 
Zakres udzielonej pomocy 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
Poznań 
 

Bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w UMWW 
na potrzeby organizacji otwartego spotkania  
z Ambasadorem RP w Brazylii Panem Andrzejem Marią 
Braiterem 
 

Departament Sportu i Turystyki Wielkopolska Organizacja Turystyczna Bezpłatne użyczenie sal konferencyjnych 
 
 
 

Wielkopolski Zarząd Geodezji, 
Kartografii i Administrowania 
Mieniem w Poznaniu 

Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej 
z siedzibą w Koszalinie 

Nieodpłatne przekazanie  składników majątkowych   
o wartości ewidencyjnej 10 120,47 zł z Ośrodka 
Szkoleniowo - Wypoczynkowego w Mielnie na 
rzecz Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej  
z siedzibą w Koszalinie z przeznaczeniem na cele 
charytatywne.  
Uchwała Nr 4257/2017 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13 września 2017 roku. 
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi 
 
1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi.  
 
Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków finansowych  

i rzeczowych 

 
Rezultat 

 
Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 

 Chorągiew Wielkopolska 
ZHP Komenda Hufca 
Września  

5 000 zł Współorganizacja polsko-
niemieckiego spotkania harcerzy z 
okazji obchodów 100-lecia 
harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej, 
w związku z długoletnią współpracą 
harcerzy wrzesińskich z organizacją 
harcerską Deutsche 
Pfadfinderschaft Sankt Georg St. 
Paul Großauheim z Hanau w Hesji 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 
 
 
 
 
 

Realizacja operacji  własnych 
w ramach Planu 
Operacyjnego KSOW na lata 
2016-2017 w 2017 r. 

Udział i organizacja 
spotkań dotyczących 
możliwości realizacji 
przedsięwzięć w ramach 
PROW 2014-2020 oraz 
aktywizacji mieszkańców 
obszarów  wiejskich /  
„Stół Gościnnej 
Wielkopolski” podczas 
imprezy „Niedziela  
z Funduszami Unijnymi  
w aspekcie 750-lecia 
Dubina” w dniu 
02.07.2017 r. w Dubinie 
 

1.800 zł Wzrost świadomości i wiedzy na 
temat możliwości realizacji 
przedsięwzięć w ramach PROW 
2014-2020 wśród potencjalnych 
beneficjentów 

 
Departament 

Sportu i Turystyki 

Współpraca ze w ramach 
organizacji Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 2017  
w Półmaratonie w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 25 
listopada 2017 roku 
 

Grand Prix Wielkopolski 
2017 

w Półmaratonie 

 
- Pomoc w przygotowaniu 

imprezy  
- udostępnienie sali  

i organizacja cateringu 
 

przeprowadzenie cyklu Grand Prix 
w półmaratonie oraz organizacja 
podsumowania (udostępnienie 

Sali) 

1. Pracownicy DS byli 
członkami komisji 
przetargowych/ofertowych 
powołanych przez 
Wielkopolską Organizację 
Turystyczną w ramach 
realizowanych przez siebie 
projektów i zadań. 
 
2. Pracownicy DS dokonywali 
korekty merytorycznej 
wydawnictw promocyjnych 
wydawanych przez 

Współpraca  
z Wielkopolską 

Organizacją Turystyczną 

Pomoc rzeczowa (liczba 
roboczogodzin) trudna do 

wycenienia. 

Dbałość o wysoką jakość 
realizowanych zadań 
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Wielkopolską Organizacją 
Turystyczną. 
 

Kontynuacja udzielonej przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego Klastrowi 
Turystycznemu "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce": 
a) sublicencji do używania 
logo Szlaku Piastowskiego 
wraz z podstawową księgą 
znaku, na polach eksploatacji 
wymienionych w 
porozumieniu 
b) licencji do używania 
rozszerzonej księgi znaku, na 
polach eksploatacji 
wymienionych w 
porozumieniu 
(porozumienie z dnia 6 
października 2016 r., zawarte 
na czas nieokreślony). 
 

Współpraca z Klastrem 
Turystycznym "Szlak 

Piastowski w 
Wielkopolsce" 

współpraca niefinansowa 
Opracowano i wdrożono regulamin 
dotyczący zasad korzystania z logo 

Szlaku Piastowskiego 

Udzielenie uprawnień 
administratora na stronie: 
www.szlakpiastowski.pl oraz 
udostępnienie adresów e-
mail bazujacych o ww. 
domenę Klastrowi 
Turystycznemu "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce", 
jako koordynatorowi Szlaku 
Piastowskiego w naszym 
regionie (porozumienie z dnia 
5 stycznia 2017 r., zawarte na 
czas nieokreślony). 
 

Współpraca z Klastrem 
Turystycznym "Szlak 

Piastowski w 
Wielkopolsce" 

współpraca niefinansowa 
koordynacja Szlaku Piastowskiego, 

redakcja strony internetowej 
Szlaku Piastowskiego 

 
Regionalny 

Ośrodek Polityki 
Społecznej  
w Poznaniu 

 

Partnerstwo związane  
z wydarzeniem 
subregionalnym - Fundacja na 
Rzecz Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „NOWA 
NADZIEJA” w Kaliszu 
 

Konferencja „Autyzm  
– podejście 

biomedyczne” 

0,00 zł Wzrost świadomości nt. autyzmu, 
nabycie wiedzy dotyczącej 
autyzmu,  

Partnerstwo związane 
 z wydarzeniem 
subregionalnym - 
Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów Wielkopolski  
w Poznaniu 
 

Szkolenie „JST a pomoc 
społeczna: wybrane 

zagadnienia” 

1 200,00 zł Wzrost świadomości nt. ustawy o 
pomocy społecznej 

Partnerstwo związane  
z wydarzeniem 
subregionalnym - Polskie 
Towarzystwo Chorób 
Nerwowo – Mięśniowych 
Oddział Regionalny  
w Poznaniu 
 

Konferencja w ramach „I 
Forum Terapii Pacjentów 
z Chorobami Nerwowo – 
Mięśniowymi. Aktualny 

stan wiedzy” 

10 780,00 zł Wzrost świadomości nt. chorób 
nerwowo- mięśniowych 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a Fundacją 
Nowy Horyzont  w ramach 

"Na Ścieżce reintegracji - 
działania sieciujące w 
subregionie pilskim" - 

całkowita wartość projektu: 
1 932 081,00 zł 

kwota dofinansowania z UE  
- 1 835 476,95 zł 

Przewidywane rezulaty  w ramach 
realizacji projektu: aktywizacja 
społeczno-zawodowa  118 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
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WRPO na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

realizacja projektu w 
latach 2016-2018 

społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi aktywnej 
integracji w samorządach lokalnych 
- zawarcie 11 porozumień  
o współpracy    
 

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu, zawarta 
między ROPS a Fundacją 
AKME,  Gminą 
Gołuchów/GOPS Gołuchów, 
Miastem i Gminą 
Pleszew/MGOPS Pleszew,  w 
ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

"Rozwój usług aktywnej 
integracji w subregionie 

kaliskim" - realizacja 
projektu w latach 2016-

2018 

całkowita wartość projektu: 
2 699 624,43 zł 

kwota dofinansowania z UE  
- 2 564 424,90 zł 

Przewidywane rezulaty  w ramach 
realizacji projektu: aktywizacja 
społeczno-zawodowa  200 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi aktywnej 
integracji w samorządach lokalnych 
- zawarcie 11 porozumień  
o współpracy    

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a Fundacją 
AKME, Gminą 
Jastrowie/GOPS Jastrowie, 
Wielkopolskim Związkiem 
Pracodawców LEWIATAN, w 
ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

"Aktywna integracja  
w powiecie złotowskim"  

- realizacja projektu  
w latach 2016-2018 

całkowita wartość projektu: 
1 443 822,00 zł 

kwota dofinansowania z UE  
- 1 371 577,75 zł 

Przewidywane rezulaty  w ramach 
realizacji projektu: aktywizacja 
społeczno-zawodowa  120 osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi aktywnej 
integracji w samorządach lokalnych 
- zawarcie 8 porozumień  
o współpracy    

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a  
Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem na Recz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w ramach WRPO na lata 
2014-2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

"Sieć dobrego wsparcia " 
- realizacja projektu  
w latach 2016-2019 

całkowita wartość projektu: 
3 397 135,08 zł 

kwota dofinansowania z UE  
- 3 224 897,83 zł 

Przewidywane rezulaty  w ramach 
realizacji projektu: aktywizacja 
społeczno-zawodowa  200  osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi aktywnej 
integracji w samorządach lokalnych 
- zawarcie 12 porozumień  
o współpracy    

PFRON Wielkopolska - 
porozumienie dot. 
wymiany informacji i 
aktualności dotyczących 
obszarów ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami 
 

"Upowszechnianie 
informacji  z zakresu 

rehabilitacji społecznej  
i zawodowej osób z 

niepełnosprawnościami 
oraz ekonomii 

społecznej" 

brak Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych - 
porozumienie dot. organizacji 
wydarzeń 

„Spotkanie z ekonomią 
społeczną w Kinie.” 

10 952,00 zł Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej, spółdzielczości 
uczniowskiej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 
 

Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka - porozumienie dot. 
organizacji wydarzeń 

Stoiska wystawiennicze 
podczas: Jarmarku 

Bożonarodzeniowego na 
Starym Rynku w Poznaniu  

oraz Festiwalu Sztuki i 

11 000,00 zł Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 
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Projekty realizowane przez jednostki podległe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

Przedmiotów 
Artystycznych w Poznaniu 

 

Stowarzyszenie Etap - 
porozumienie dot. organizacji 
wydarzeń 

„Targi Ekonomii 
Społecznej w Chodzieży” 

11 000,00 zł Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 
 

Centrum PISOP - 
porozumienie dot. organizacji 
wydarzeń 

Targów Ekonomii 
Społecznej „Jarmark 

Pomysłów” 

11 000,00 zł Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 
 

Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigii - porozumienie 
dot. organizacji wydarzeń 

„Dzień Godności Osoby    
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną. Spotkanie  
z Ekonomią Społeczną 

7 450,00 zł Wzrost świadomości nt. ekonomii 
społecznej oraz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 
 

Wielkopolsk Rada 
Koordynacyjna Związek 
Organizacji Pozarządowych 

Zarabiaj z mijsą  
- I Wielkopolskie Forum 

Przedsiębiorczości 
Społecznej 

14 000,00 zł Wzrost świadomości biznesowej 
wśród PES, podwaliny pod 
sieciowanie PES z branży 
gastronomicznej 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj 

partnerstwa 
 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość zaangażowanych 

środków finansowych  
i rzeczowych 

 
Rezultat 

 
 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem 
Biegaj z Mapą 

Grand Prix Dziewiczej 
Góry w Biegach Górskich 
2016/2017 

600 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej 

Współorganizacja  
z Poznańskim 
Oddziałem Polskim 
Towarzystwem  
Turystyczno-
Krajoznawczym 
 

Cykl rajdów w Parkach 
Krajobrazowych 
Wielkopolski 

2 750 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej 

Współorganizacja  
z Poznańskim 
Oddziałem Polskim 
Towarzystwem  
Turystyczno-
Krajoznawczym 
 

Cykl rajdów Parki 
Krajobrazowe bez 
tajemnic 

9 000 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej 

Współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 
Sportowym "JANTAR" 

XII "Olimpiada bez Barier" 
im. Ireny Naskręt - Racot 
2017 

2 000 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej, 

integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych 

 

Współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 
Sportowym "JANTAR" 

Wiosenne Biegi 
Przełajowe - Racot 2017 

1 500 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej, 
popularyzacja akcji "Polska Biega" 
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2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2017 Gabinet Marszałka objął patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
(lub wyraził zgodę na jego udział w komitetach honorowych) 206 przedsięwzięć, których 
organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku 
publicznego. 
 
3. Konferencje, seminaria i sympozja, w których udział brali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 
 
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

Współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 
Sportowym "JANTAR" 

XXIV Bieg Olimpijski - 
Racot 2017 

2 000 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej, 
popularyzacja akcji "Polska Biega" 

 

Współorganizacja z 
Wczniowskim Klubem 
Sportowym "Zefir" 

"Szukamy Następców 
Olimpijczyków w 
Kolarstwie Przełajowym" 
 

500 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej 

Uczniowski Klub 
Sportowy "ZALEW" 

Warsztaty letnie dla 
uczniów z terenu 
Wielkopolski w Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej  
w Chalinie 

29 600 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności fizycznej 

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
 
 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Polski samorząd terytorialny, 
współpraca samorządu z 
organizacjami 
pozarządowymi i biznesem, 
przywództwo w samorządzie 
 

Wizyta studyjna samorządowców  
i działaczy społecznych z Ukrainy 

11.12.10.2017 r. UMWW 

Samorząd województwa, 
turystyka w Wielkopolsce 

Wizyta studyjna studentów z Europy 
Wschodniej w ramach programu Study 
Tours to Poland 
 

25.04.2017 r. UMWW 

 
Biuro Informacyjne 

Województwa 
Wielkopolskiego w 

Brukseli 

VIII edycja „Dnia Świętego 
Marcina w Brukseli" 

Jedną z części VIII edycji „Dnia Świętego 
Marcina w Brukseli" była prezentacja 
Lokalnej Grupy Działania „Wrota 
Wielkopolski" poprzez promocję  
produktów regionalnych z Wielkopolski. 
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: 
ambasadorzy z Polski i innych krajów UE, 
posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
przedstawiciele Rady Europejskiej, 
Komisji oraz Europejskiego Komitetu 
Regionów, a także reprezentanci biur 
regionalnych, międzynarodowych 
organizacji oraz stowarzyszeń oraz 
Wielkopolanie mieszkający w Brukseli. 
 

21.11.2017 r. siedziba BIWW 
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Możliwości wsparcia 
Lokalnych Grup Działania 
 

Spotkanie z Posłem do Parlamentu 
Europejskiego, Andrzejem Grzybem 

21.11.2017 r. Parlament Europejski  
w Brukseli 

Nawiązanie współpracy i 
wymiana dobrych praktyk 
między Lokalnymi Grupami 
Działania z Wielkopolski i 
Flandrii 
 

Spotkanie Lokalnych Grup Działania z 
Wielkopolski i Flandrii 

22.11.2017 r. Flandria (Belgia): 
różne miasta, w 

których realizowane 
są projekty LGD 
„Haspengouw" 

Departament Polityki 
Regionalnej 

Omówienie działań 
realizowanych w 2017 r. 

Spotkanie Grupy roboczej IZ ds. 
informacji i promocji 

 

21-09-2017 UMWW 

Podsumowanie 2017 r. (w 
tym prezentacja spotu 
promującego WRPO 2014+) 
oraz omówienie działań 
zaplanowanych w 2018 r. 
 

Spotkanie Grupy roboczej IZ ds. 
informacji i promocji 

28-12-2017 UMWW 

VII. Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 14.02.2017 r. UMWW 

VIII. Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 28.06.2017 r. UMWW 

IX. Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 20.10.2017 r. UMWW 

Tematem spotkań GSE WRPO 
2014+ było omówienie 
wyników zakończonych 
ewaluacji,a także omówienie 
założeń lub zakresów badań 
planowanych do realizacji 
przez JE. Ponadto na drugim  
spotkaniu Grupy omówiono  
także zmiany w projekcie 
aktualizacji Planu ewaluacji 
WRPO 2014+. Z uwagi  na 
spełnienie oczekiwań  
badawczych  członków Grupy 
względem dokumentu 
zaopiniowano pozytywnie 
projekt aktualizacji.  W 
ramach  obu spotań była 
prowadzona  dyskusja na 
temat obszarów badawczych 
planowanych zgodnie z  PE 
WRPO 2014+ do ujęcia w 
ewalaucjach lub 
proponowanych przez 
członków do ujęcia w 
badaniach,  dyskusja na 
temat wyników  ewaluacji, a 
także  działania majace na 
celu rozpowszechnianie 
wyników badań. 
 

Grupa Sterująca Ewaluacją 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

22.05.2017 r. 
22.12.2017 r. 

Poznań/budynek 
UMWW 

 
Departament 

Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 

Posiedzenie Grupy Roboczej 
ds. KSOW  w województwie 
wielkopolskim 
 

spotkanie 19.12.2017 r. Poznań 

spotkanie dot. wdrażania 
poddziałania 19.2 - Wsparcie 
na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność 

spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe 3.11.2017 r. Poznań 
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spotkanie dot. wdrażania 
poddziałania 19.2 - Wsparcie 
na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność i 19.3 - 
Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą 
działania 
 

spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe 21.04.2017 r. Poznań 

szkolenie dotyczące 
mozliwości pozyskania 
funduszy w ramach PROW 
2014-2020 
 

szkolenie 24.03.2017 r. Poznań 

szkolenie dot. realizacji 
operacji w roku 2017 przez 
partnerów KSOW w ramach 
Planu Operacyjnego KSOW na 
lata 2016-2017 
 

szkolenie 03.02.2017 r. Poznań 

Posiedzenie Grupy Roboczej 
ds. KSOW  w województwie 
wielkopolskim 
 

spotkanie 09.05.2017 r. Poznań 

Posiedzenie Grupy Roboczej 
ds. KSOW  w województwie 
wielkopolskim 
 

spotkanie 31.01.2017 r. Poznań 

spotkanie konsultacyjno - 
szkoleniowe dotyczące 
działań wsparcie 
przygotowawcze i realizacja 
lokalnych strategii rozwoju 
kierowanego przez 
społeczność, w tym koszty 
bieżące i aktywizacja, 
objętych Priorytetem 4 
zawartym w PO "Rybactwo i 
Morze" 
 

spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe 27.02.2017 r. Poznań 

 
Departament Sportu i 

Turystyki 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki 

 

Wydarzenie konferencyjno - 
krajoznawcze 

29.09.2017 r. Czarnków 

Otwarcie sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 

 

Impreza turystyczno - rekreacyjna 12-14.05.2017 r. Piła 

Konferencja pt. "Turystyka 
rowerowa w Wielkopolsce" 

konferencje 18.10.2017 r. Konin 

Departament Zdrowia 

Szkolenie z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych dla 
dekanalnych duszpasterzy 
trzeźwości 
 

szkolenie 18-21.04.2017 r. Rokitno 
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3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

Szkolenie dla Liderek Działań 
Trzeźwościowych z zakresu 
profilaktyki rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 
 

szkolenie 6-7.10.2017 r. OIE Rokosowo 

Szkolenie z zakresu 
uzależnień dla alumnów 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu 
 

szkolenie 27-29.10.2017 r. Nadziejewo 

Gabinet Marszałka 

Obchody 77. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i drugiej masowej 
zsyłki Polaków na Sybir  

uroczystości 12.04.2017 r. Poznań 

XIX Wojewódzko-
Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie                                                                                                    

impreza 
 

27.08.2017 r. 
 
 
 

Gniezno 
 
 

obchody 78. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego                                
27 września                                     

uroczystości 27.09.2017 r. Poznań 

Obchody 99. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 27  grudnia                                      
 

uroczystości 27.12.2017 r. Poznań 

Obchody 99. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 28 grudnia                                       
 

uroczystości 28.12.2017 r. Warszawa 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

 Targi Aktywni Viva Seniorzy!  
-  VIII edycja 
 

targi 12-13.05.2017 r. Poznań 

Gala wolontariatu 
 

gala 12.12.2017 r. Poznań 

„Spotkanie z ekonomią społeczną  
w Kinie.” 
 

wydarzenia 07.03.2017 r., 18.05.2017 r., 
27.09.2017 r., 10.11.2017 r., 

19.12.2017 r. 
 

Konin, Koło, Słupca 

Stoiska wystawiennicze podczas: 
Jarmarku Bożonarodzeniowego na 
Starym Rynku w Poznaniu  oraz 
Festiwalu Sztuki i Przedmiotów 
Artystycznych w Poznaniu  
 

targi 2-22.12.2017r. Poznań 
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3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

„Targi Ekonomii Społecznej  
w Chodzieży” 
 

wydarzenie 03.06.2017r. Chodzież 

Targów Ekonomii Społecznej „Jarmark 
Pomysłów” 
 

targi 02.09.2017r. Leszno 

Certyfikacja PES- organziacja prac 
kapituły oraz gali wręczenia 
certyfikatów znak"zakup 
prospołeczny" 
 

gala 13.12.2017 r. Poznań 

„Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Spotkanie z Ekonomią Społeczną 
 

targi 07.06.2017 r. Pleszew 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

Cudzoziemcy na wielkopolskim 
rynku pracy 
 

konferencja w 
ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 

Wielkopolskiego 
Rynku Pracy 

30.05.2017 r. WUP w Poznaniu 
 

Wsparcie osób długotrwale 
bezrobotnych i innych grup 
odczuwających trudności na 
wielkopolskim rynku pracy 
 

21.11.2017 r. 

ABC aktywnego poszukiwania 
pracy 
 

warsztaty 
przeznaczone dla 
osób leczących się  

z uzależnienia 

16.02.2017 r. Ośrodek Stowarzyszenia MONAR 
w Nowolipsku 

Mobilność na europejskim rynku 
pracy 

6.06.2017 r. 

Konferencja podsumowująca 
badanie pn. Wnętrza przyszłości. 
Stan branży meblarskiej w 
Wielkopolsce 
 

konferencja 28.02.2017 r. Poznań 

Spotkanie informacyjne dot. 
ogłoszonego konkursu nr 
RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17  
w ramach Poddziałania 7.1.2 
Aktywna integracja – projekty 
konkursowe  WRPO 2014+ 
 

spotkanie 
informacyjne 

13.06.2017 r. WUP w Poznaniu 
 

Spotkanie informacyjne dot. 
ogłoszonych konkursów nr: 
RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 
oraz 
RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 
w ramach Działania 6.2 
Aktywizacja zawodowa WRPO 
2014+ 

22.08.2017 r. 

Szkolenie pt.  
Jak prawidłowo realizować 

szkolenie 1.12.2017 r. WUP w Poznaniu 
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3.4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
 

dofinansowany projekt EFS?  
– KONTROLA PROJEKTU KROK PO 
KROKU  
oraz najczęstsze uchybienia  
i nieprawidłowości przy udzielaniu 
zamówień publicznych  
zgodnie z zasadą 
konkurencyjności i PZP 
– ROZLICZENIE FINANSOWE 
PROJEKTU – czyli jak dzielić 
wydatki na źródła finansowania, 
kiedy zwracać niewykorzystane 
środki oraz jak uniknąć naliczenia 
odsetek  

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj 

spotkania 
 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
WORD KONIN 

 
Współorganizacja w czasie trwania ferii 
zimowych działań prewencyjnych pod 
hasłem „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo”. 
 

Szkolenie 03.02.2017r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie 

Organizacja spotkań z dziećmi biorącymi 
udział w organizowanych półkoloniach 
podczas trwania ferii zimowych. 
 

Szkolenie 07.02.2017r. 09.02.2017r. WORD w Koninie 

Współorganizacja festynu rodzinnego                             
na Osiedlu Chorzeń w Koninie -                                                         
"Dni Chorznia". 

Festyn 27.05.2017r. Konin 

Współorganizacja "Międzyszkolnego 
Maratonu Sportowego". 
 

Szkolenie 01.06.2017r. Konin 

Współorganizacja festynu z okazji Dnia 
Dziecka „Złote lata 70...!” –                                       
Park im. F. Chopina w Koninie.  
 

Festyn 04.06.2017r. Konin 

Współorganizacja "Festiwalu Życia" 
 

Szkolenie 12.06.2017r. Powidz 

Organizacja spotkań z dziećmi biorącymi 
udział w organizowanych półkoloniach 
podczas trwania wakacji. 
 

Szkolenie 06.07.2017r. WORD w Koninie 

Współorganizacja IX Otwartych Mistrzostw 
Klubów HDK PCK                                           
„W zabawach na plaży”. 
 

Konkurs 06.08.2017r. Licheń Stary 

Współorganizacja festynu rodzinnego                                        
w Rzgowie. 
 

Festyn 26.08.2017r. Rzgów 

Przeprowadzenie konkursu z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
ufundowanie nagrody podczas                                     

Rajd 
rowerowy 

02.09.2017r. Turek 
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3.5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
 

 
 

4.  Współpraca Gabinetu Marszałka z organizacjami kombatanckimi 

 
Gabinet Marszałka UMWW od 1 stycznia do 31 sierpnia zapewnia obsługę techniczną  

i administracyjną Wojewódzkiej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ponadto 

Gabinet Marszałka wielokrotnie w ciągu tego okresu zamawiał dla kombatantów sale na 

uroczystości i spotkania członków związków kombatanckich.  

 
Gabinet Marszałka wspierał ww. organizacje w następujących formach: 

 monitorował i informował związki kombatanckie o obwieszczeniach zamieszczanych na 
stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej, 
zmianach prawa kombatanckiego, ustanowieniu nowych odznaczeń etc. Gabinet 
Marszałka pośredniczył również w propagowaniu informacji przekazanej przez Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie możliwości wypoczynku 
członków Korpusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej w Ośrodkach 
Przygotowań Olimpijskich, zgodnie z porozumieniem z Centralnym Ośrodkiem Sportu. 
Gabinet Marszałka informował także o realizowanym przez Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych programie dofinansowania zakupu aparatów słuchowych 
weteranom - członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP; 

33 "Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu 
Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej". 
 

Współorganizacja "X Konińskiej Masy 
Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu 
2017". 
 

Rajd 
rowerowy 

23.09.2017r. Konin 

Współorganizacja festynu rodzinnego. 
 

Festyn 13.10.2017r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie. 

Współorganizacja festynu rodzinnego.  
 

Festyn 06.12.2017r. Plac Wolności w Koninie. 

 

WORD PIŁA 
 

Konkurs z Prawem jazdy w dorosłość dla 
uczniów ponadgimnazjalnych  

 
konkurs marzec WORD w Pile  

Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego 
turnieju BRD  

 
turniej kwiecień  

ZS nr 2 w Pile Miejskiej Miasteczko 
Ruchu Drogowego  

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

 
Ekoforum 
 

targi edukacyjne 24-26.03.2017 r. Poznań 
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 pomagał związkom kombatanckim w załatwianiu ważnych spraw dla organizacji, 
interweniował w indywidualnych sprawach kombatantów, np. w respektowaniu 
uprawnień kombatantów do leczenia poza kolejnością w ramach projektu Szpitale 
Przyjazne Kombatantom; 

 Marszałek lub jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach okolicznościowych, 
obradach, zjazdach wyborczych, walnych zgromadzeniach organizowanych przez związki 
kombatanckie; 

 systematycznie do 31 sierpnia 2017 r. udzielał informacji osobom starającym się o status 
kombatanta/osoby represjonowanej, wdowy/wdowca po małżonku kombatancie/osobie 
represjonowanej, osobom deportowanym do pracy przymusowej. Pracownik ds. 
Kombatantów wskazywał instytucje: archiwa, instytuty naukowe, urzędy miejskie i gminne 
etc., w których należy szukać dokumentów o działalności podziemnej, represjach  
- dowodów niezbędnych do uzyskania uprawnień kombatanckich i dodatków dla osób 
poszkodowanych przez III Rzeszę. Pomagał w pisaniu pism do instytucji, kontaktował się  
z różnymi instytucjami w sprawach kombatantów; 

 zapewniał od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 obsługę techniczną i administracyjną 
Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób 
Represjonowanych; 

 do 31 sierpnia 2017 roku osobom starającym się o status działacza lub osoby 
represjonowanej wielokrotnie udzielano informacji o obowiązującej procedurze uzyskania 
w/w statusów, udzielano pomocy w poszukiwaniach archiwalnych dokumentów 
potwierdzających działalność w organizacjach antykomunistycznych oraz 
dokumentujących represje z powodów politycznych. Udzielano informacji  
o przysługujących uprawnieniach, m.in. pomocy pieniężnej. 
 

 

VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym w ramach zadań lub 
kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego poza Programem współpracy 
 
 

1. Departament Kultury 
 

 
L.p.  

 

 
Podmiot i nazwa zadania 

 
Rodzaj wsparcia 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

1.  

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodziezy Schola Cantorum - 
Współorganizacja XXXIX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołu Muzyki Dawnej "Schola 
Cantorum" 
 

współorganizacja 35 000,00 zł 

2.  

Fundacja Altum - Realizacja badań 
dotyczących pracowników instytucji 
artystycznych w Województwie 
Wielkopolskim 
 

współorganizacja 14 500,00 zł 

3.  
Fundacja Katedry Intermediów - Ambasador 
Kultury Wielkopolskiej 
 

współorganizacja 16 000,00 zł 
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2. Gabinet Marszałka 
 

4.  

Stowarzyszenie Teatralne ANTRAKT - 
współorganizacja IV Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej 
 

współorganizacja 25 000,00 zł 

5.  

Fundacja Muzeów Wielkopolskich – 
współpraca w zakresie organizacji konkursu 
Izabella 2016 
 

współorganizacja 23 000,00 zł 

6.  
Fundacja Wszystkie Mazurki Świata - trasa 
koncertowa zespołu Peregrina 
 

współorganizacja 40 000,00 zł 

7.  
Fundacja Fabryka Sztuki - koncert z okazji 
500-lecia Reformacji 
 

współorganizacja 15 000,00 zł 

8.  
Fundacja Ewy Johansen - organizacja cyklu 
koncertów dla szkół 
 

współorganizacja 12 000,00 zł 

9.  
Stowarzyszenie Magnus Ventus - Music 
Festival & Master Class 
 

współorganizacja 50 000,00 zł 

10.  

Fundacja Wspierania Kultury "Our Place 
Fundation" - Ambasador Kultury 
Wielkopolskiej 
 

współorganizacja 6 000,00 zł 

11.  
Fundacja Wspierania Kultury "Our Place 
Fundation" - spektakl "Noc i mgła" 
 

współorganizacja 7 000,00 zł 

12.  
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego - 
Międzynarodowy Konkurs Organowy 
 

współorganizacja 8 000,00 zł 

13.  
Fundacja im. Frankiewicza - Półkolonie 
patriotyczne 
 

współorganizacja 3 000,00 zł 

14.  
Stowarzyszenie im. Śniadeckiego, 
Olszewskiego, Wróblewskiego - koncert 
Dominique Corbieau 

współorganizacja 30 000,00 zł 

15.  

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zarząd 
Okręgu w Poznaniu - Konkurs im. Andrzeja 
Wojtkowskiego dla bibliotekarzy 
Województwa Wielkopolskiego 
 

współorganizacja 10 000,00 zł 

 
RAZEM: 

 
294 500,00 zł 

 

 
L.p. 

  

 
Podmiot i nazwa zadania 

 
Rodzaj wsparcia 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

1.  

Konferencja - Poznań Model United Nations 
2017, 12-14 stycznia 2017 r.  
Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Generałowej 
Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej  
z siedzibą w Poznaniu 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas konferencji Poznań 
Model United Nations 2017 

12 000 zł  
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2.  

Dni Pracy Organicznej - 19-29 kwietnia 2017 
w Swarzędzu, Luboniu, Wierzenicy, Poznaniu  
Stowarzyszenie "Unia Wielkopolan" 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas Dni Pracy Organicznej 
2017 

2 500 zł  

3.  

XX Dni Judaizmu 
 Stowarzyszenie COEXIST z siedzibą  
w Poznaniu 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego 
podczas XX Dnia Judaizmu 

8000 zł  

4.  

45-lecie pracy naukowej prof. zw. dr. hab. 
Hanny Kóćki - Krenz w publikacji poświęconej 
jej działalności pod roboczym tytułem 
"Gemma gemmarum. Studia dedykowane 
Profesor Hannie Kóćce - Krenz z okazji 
siedemdziesięciolecia urodzin"  
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Jubileuszu 45-lecia 
pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Hanny Kóćki 
- Krenz w publikacji poświęconej jej 
działalności 

12000 zł  

5.  

Numer pożegnalny pisma Biuletyn 
Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Wielkopolska  
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Wielkopolska 
 

usługa promocji Województwa w Biuletynie 3000 zł 

6.  

17. Ogólnopolski Festiwal Twórczości 
Teatralno-Muzycznej "Albertiana" w dniu 13 
marca 2017 roku w Krakowie  
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas Gali Finałowej 
Festiwalu 

2000 zł  
 
 
 
 

 

7.  

 Zawody żuzlowe - 67. Memoriał Alfreda 
Smoczyka na stadionie żużlowym w Lesznie  
Klub Sportowy Unia Leszno 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas zawodów żużlowych  

8000 zł  

8.  

Wyjazd do Strzelna i Torunia w celu 
odwiedzenia miejsc upamiętniających 
oficerów Wojska Polskiego zamordowanych 
w 1940r. w dn. 25 kwietnia 2017r. 
Stowarzyszenie Katyń w Poznaniu 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego  
w ramach wyjazdu 

2000 zł  

9.  

Szybowcowe Przedmistrzostwa Świata 2017 
w dn. 13-23.07.2017 r. w Michałkowie 
Aeroklub Ostrowski 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego 
podczas wydarzenia 

25000 zł  

10.  

Konkursu na najlepsze Inicjatywy dla 
Społeczności Lokalnych z udziałem 
Samorządów FLORIANY, których gala 
finałowa odbyła się w dniu 4 maja 2017r. 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Zarząd 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego w ramach organizacji 
wydarzenia 

15000 zł  

11.  

 Dzień Tradycji kultywujący Powstanie 
Wielkopolskie 
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego  
w ramach działań kultywujących Powstanie 
Wielkopolskie podczas Dnia Tradycji 

3000 zł  

12.  

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sumo 
w randze Pucharu Europy, 24 czerwca 2017 r. 
w Krotoszynie  
Polski Związek Sumo 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego  
w ramach Mistrzostw 

7000 zł  

13.  

IX Ogólnopolski Kongres Kobiet w dn. 9-10 
września 2017r. w Poznaniu 
 Stowarzyszenie Kongres Kobiet 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego 
podczas IX Kongresu Kobiet  

12000 zł  
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14.  
25-lecia Gazety Sołeckiej  
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas obchodów  

10000 zł  

15.  

 Harcerskie Spotkania z Historią "Breda 2017" 
organizowane w związku z uroczystościami 
73. rocznicy wyzwolenia Bredy  
Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Poznań 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas Harcerskich Spotkań 
z Historią  

10410 zł  

16.  

Współorganizacja uroczystości 99. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 
dniach 27 grudnia w Poznaniu i 28-29 
grudnia 2017 r. w Warszawie pod wspólną 
nazwą "Uczczenie pamięci Powstańców 
Wielkopolskich" 
Związek Harcerstwa Polskiego-Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Poznań 
 

umowa z zakresie współorganizacji 
uroczystości  

27030 zł  

17.  

XXIII numer rocznika Wielkopolski 
Powstaniec  
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego  
w XXIII numerze rocznika Wielkopolski 
Powstaniec 

4000 zł  

18.  

3. Bieg Powstania Wielkopolskiego, 27 
grudnia 2017 roku w Poznaniu 
Stowarzyszenie Bieg Powstania 
Wielkopolskiego 
 

promocja Województwa Wielkopolskiego 
poprzez propagowanie wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim oraz upamiętnienie 99. rocznicy 
jego wybuchu w ramach Biegu 

22000 zł  

19.  

 XIII Wielka Gala charytatywna Fundacji Mam 
Marzenie "W 80 minut dookoła świata",  16 
grudnia 2017 r. w Auli UAM w Poznaniu  
Fundacja Mam Marzenie 
 

usługa promocji Województwa 
Wielkopolskiego podczas Gali 

4920 zł  

20.  

współpraca z Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w Poznaniu w ramach V edycji 
KONKURSU WIEDZY O PRAWIE – XX – lecie 
Konstytucji RP – 2017, którego uroczysta gala 
wręczenia nagród laureatom odbyła się 8 
czerwca 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem 
wydarzenia było wzmacnianie tożsamości 
narodowej i kształtowanie postaw 
obywatelskich.  

W ramach umowy o współpracę Województwo 
ufundowało nagrody pieniężne laureatom 
Konkursu za zajęcie I,II i III miejsca 

1) I miejsce – nagroda w 
wysokości 1667,00 zł, 

2) II miejsce – nagroda w 
wysokości 1111,00 zł, 

3) III miejsce – nagroda w 
wysokości 778,00 zł. 

 Kwoty o których mowa 
zostały pomniejszone o 

podatek zgodnie z Ustawą z 
26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity: 

Dz.U. 2016 poz. 2032). 
 

21.  

 
 
 
 
 
 
Gabinet Marszałka 

pokrywał koszty 
transportu 

zewnętrznego dla 
przedstawicieli 

organizacji 
kombatanckich  

w ramach obsługi 
Wojewódzkiej Rady 

do Rawicza w dniu 28 
lutego 2017 na 
uroczystości Dni 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 
Związek Więźniów 
Politycznych Okresu 
Stalinowskiego 
 

umowa na usługi transportowe urzędu 
DA/131/2016 

680 zł  

22.  

do Poznania Fortu VII 
w dniu 5 kwietnia 
2017 na uroczystości 
uczczenia pamięci 
ofiar okupacji 
niemieckiej  

współorganizacja 180 zł  



40 

 

 
 
3. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

Kombatantów  
i Osób 

Represjonowanych: 
 

Wojewódzka Rada 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 
 

23.  

do Ostrowa 
Wielkopolskiego w 
dniu 7 czerwca 2017 
na uroczystość 
odsłonięcia pomnika 
pułkowika Jana 
Kamińskiego 
Światowy Związek 
Żołnierzy AK Okręg 
Wielkopolska 
 

współorganizacja 584,50 zł  

24.  

do Żabikowa w dniu 2 
czerwca 2017 na 
uroczystość z okazji 
73. rocznicy 
zamorodowania gen. 
Henryka Kowalówki 
Wojewódzka Rada 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych 

współorganizacja 465 zł  

RAZEM:  195 325,50 zł 

 
Nazwa zadania 

 

 
Liczba ofert 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych środków 
finansowych 

 

 
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego 

 
Realizacja „Programu Rozwoju  
Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Wielkopolsce na lata 2012-2020” 
 

- 1 4.000 000,00 zł 

Realizacja zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z zakresu ratownictwa wodnego w roku 
2017 
 

1 
 

1 290 000,00 zł 

 
RAZEM 

 

4 290 000,00 zł 

 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2016-2017 

Ustawa z dnia 20 
lutego 2015 r. o 

wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 

udziałem środków 

3 26 079,31 zł 
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Europejskiego 
Funduszu Rolnego na 

Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na 

lata 20014-2020  
 

 
Departament Polityki Regionalnej 

 
Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie 
(Uchwała Nr XIX/503/16 
SWW z 30 maja 2016 r., Uchwała Nr 2348/2016 
ZWW z 6 lipca 2016 r.) 
 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

222 906,43 zł 

Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów  
Informacyjnych Funduszy Europejskich w 
miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, 
Nowy Tomyśl, Piła (Uchwała Nr XLVIII/924/14 
SWW z 21 lipca 2014 r. Uchwała ZWW Nr 5155/2014 z 
25 września 2014 r.) 

 
 
 

15 

 
 
 

4 

 
 
 

918 785,00 zł 

 
RAZEM 

 

 

1 141 691,43 zł 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 
Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
 

- - 1 400 000,00 zł 

Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - 
Współorganizacja XVIII Forum Publicystów 
Krajoznawczych 
 

- 1 12 000 zł 

Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym z 
siedzibą w Warszawie - Współorganizacja XXV 
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej z finałem podczas Targów Regionów i 
Produktów Turystycznych TOUR SALON 
 

- 1 6 000 zł 

Zakup zdjęć i tekstów na stronę www.szlakpiastowski.pl 
od Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w 
Poznaniu 
 

- 1 15 000 zł 

RAZEM 

 
 

1 433 000,00 zł 
 

 

Departament Transportu 
 

Uruchomienie pociągu specjalnego przez Gnieźnieńskie 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Gnieźnie relacji 
Wolsztyn-Gniezno oraz Gniezno-Trzemeszno-

 
 
- 

 
 

1 

 
 

20 000 zł 



42 

 

 
 
4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

Czerniejewo w dniu 21.05.2017 r. z okazji Dni Pary w 
Parowozowni Gniezno. 
 

 

Uruchomienie pociągu specjalnego „Drezyniarz” przez 
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. relacji Poznań-Bzowo 
Goraj-Poznań w dniu 10.06.2017 r. na wniosek 
Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa 
. 

 
- 

 
1 

 
5 000 zł 

Uruchomienie przez Towarzystwo Wyrzyska Kolejka 
Powiatowa w Białośliwiu pociągów specjalnych podczas 
VII Zlotu Miłośników Kolejek Wąskotorowych na terenie 
Białośliwia w dniach 30.06.2017 r. oraz 1-2.07.2017 r. 
 

 
- 

 
1 

 
5 000 zł 

Uruchomienie przez Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju i 
Promocji Kolei” w Poznaniu pociągu specjalnego 
„Marcin” relacji Wolsztyn-Poznań Gł.-Poznań Franowo-
Poznań Gł.-Wolsztyn w dniu 11.11.2017 r. z okazji 
Narodowego Dnia Niepodległości. 
 

 
- 

 
1 

 
9 000 zł 

Uruchomienie przez Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju i 
Promocji Kolei” w Poznaniu pociągu specjalnego 
„Katarzynka” relacji Wolsztyn-Zbąszyń-Międzyrzecz-
Gorzów-Międzyrzecz-Wolsztyn w dniu 25 listopada 2017 
r. z okazji Dnia Kolejarza. 
 

 
- 

 
1 

 
6 000 zł 

 

 
RAZEM:  

 

 
45 000, 00 zł 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

Dofinansowanie kosztów działania 
zakładów aktywności zawodowej; 
Przekazano środki finansowe 2 
organizacjom pozarządowym, które są 
organizatorami ZAZ:  
- Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w 
Pile na dofinansowanie kosztów działania  
Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile 
- Polskiemu Towarzystwu Walki 
z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie 
na dofinansowanie kosztów działania  
Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Posadzie  

ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 2046 z póżn.zm) 

nie dotyczy zawarto 2 umowy 
na przekazanie 
środków  z budżetu 
SWW oraz 
podpisano aneksy 
do 2 umów (do 
umowy z dnia 
15.12.2005 r. 
zawartej pomiędzy 
Województwem 
Wielkopolskim a 
Stowarzyszeniem 
Pomocy 
Humanitarnej w Pile 
oraz do umowy z 
dnia 29.12.2010 r. 
zawartej pomiędzy 
Województwem 
Wielkopolskim a 
Polskim 
Towarzystwem 
Walki   z Kalectwem 

2 743 408,00 zł           
(środki PFRON) 
263 168,00 zł                 
(środki SWW) 
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5. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

Oddział Terenowy 
w Koninie) na 
przekazanie 
środków  PFRON 
będących w 
dyspozycji 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 

"Przepis na wielkopolską innowację 
społeczną - usługi opiekuńcze dla osób 
zależnych" - projekt realizowany w  ramach 
konkursu  "Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa" Konkurs nr 
POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, Oś IV  
Programu Operacyjnego wiedza Edukacja 
Rozwój  

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie finansowej 
2014-2020 (ustawa 
wdrożeniowa) 

 
 

53 

 
 

15 

W 2017 r. przekazano  
171 943zł 
( w 2017 r. podpisano 
15 umów na 
przekazanie grantów w 
wysokości 824295,00zł  
jednak zgodnie z 
zasadami konkursu 
środki na innowację są 
przekazywane 
grantobiorcom  
w transzach) 

 

RAZEM:   435 111,00 zł oraz 2 743 408,00 zł (środki PEFRON)               
 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 
(POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15) 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  
- ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;  
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej;  
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO 
WER 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia  17 grudnia 2014 r. z późn. zm.;  
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
z dnia 2 lipca 2015 r. z późn. zm. 
 

59 9 16 694 527,29 zł 

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy,  
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
(RPWP.06.02.00-IZ.00-30-001/15) 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  
- ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;  

59 7 8 593 346,40 zł 
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- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej;  
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
12 grudnia 2014 r. z późn. zm; 
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjęty przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 września 
2015 r. z późn. zm. 

Wielkopolski Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 
Działanie 7.1 Aktywna integracja, 
Podzdziałanie 7.1.2 Aktywna integracja 
(RPWP.07.01.02-IZ.00-30-001/15) 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności; 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku;  
- ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy;  
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej;  
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych; 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
-ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych;  
- ustawa z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;  
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
12 grudnia 2014 r. z późn. zm.;  
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjęty przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 września 
2015 r. z późn. zm. 
 

28 18 23 298 042,11 zł 

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014‑2020,  
Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 
Działanie 7.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja 
(RPWP.07.01.02-IZ.00-30-001/16) 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności; 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej;  
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej;  
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych;  
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych;  
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie;  
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

51 31 34 204 112,24 zł 
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6. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
 

2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
17 grudnia 2014 r. z późn. zm.;  
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjęty przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 20 maja 2016 r. 
z późn. zm. 

 

RAZEM: 82 790 028,04 zł 
 

 
Jednostka 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii i 
Torakochirurgii im. E. i J. 
Zeylandów 
 
 

Jędrzej Śniadecki - Projekt 2018 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

2 500,00 zł 

Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii i 
Torakochirurgii im. E. i J. 
Zeylandów 
 

Sztandar Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

1 000,00 zł 

Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny im. 
Oskara Bielawskiego w 
Kościanie 

Przesyłka czasopism- 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji, Warszawa  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

80,00 zł 

Kursy-Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej, Kraków  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

3 240,00 zł 

Szkolenie-Stowarzyszenie 
Epidemiologii Szpitalnej, Szczecin  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

300,00 zł 

Szkolenie-Polski Instytut 
Psychodramy Stowarzyszenie, 
Kraków  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

540,00 zł 

Konferencja-Stowarzyszenie 
„Eleuteria”, Warszawa  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

180,00 zł 

Szkolenie-Stowarzyszenie 
Edukacji Bez Granic, Gdańsk 
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

216,00 zł 

Kurs-Fundacja Rozwoju Terapii 
Rodzin Na Szlaku, Kraków  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

2 107,22 zł 

Konferencja-Fundacja Ośrodek 
Badań Medycznych, Kraków  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

225,00 zł 
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Kongres-Fundacja EF Kropka, 
Warszawa 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

 

20,00 zł 

Warsztaty logopedyczne-
Fundacja ORCHIDEA, 
Walerianowo  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

162,00 zł 

Kurs-Fundacja Akademia 
Aesculap, Nowy Tomyśl  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

225,00 zł 

Konferencja-Polskie Towarzystwo 
Fizjoterapii, Pabianice  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

225,00 zł 

Prenumerata, Wykaz leków-
Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne, Warszawa  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

1 092,35 zł 

Prenumerata czasopisma-ETOH 
Fundacja Rozwoju Profilaktyki 
Edukacji i Terapii Probl. Alkoh., 
Warszawa  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

453,60 zł 

Superwizje-Wielkopolskie 
Towarzystwo Terapii 
Systemowej, Poznań 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

1 170,00 zł 

Szkolenia BHP-Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej, Kościan  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

2 635,00 zł 

Konferencja-Polskie Towarzystwo 
Psychoterapii  
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej   

 

1 170,00 zł 

 
JEDNOSTKI PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI ZDROWIA RAZEM: 17 541,17 zł 

 

 
WORD Kalisz 

Integracyjny Festyn Parafialny 
organizowany z Sanktuarium 
M.B. Pocieszenia w Lutogniewie 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe oraz bon 
podarunkowy dla uczestników 
festynu  podczas którego 
promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 295,02 zł.) 

 
WORD Kalisz 

Festyn realizowany z Polskim 
Związkiem Wędkarskim, Koło 
przy WSK Kalisz 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu z okazji 
"Dnia Dziecka", podczas 
którego promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 100,13 zł.) 

 
WORD Kalisz 

Bieg organizowany z Kaliskim 
Towarzystwem Sportowym 
„Supermaraton” 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników 33 supermaratonu 
„Kalisia” poprawiające 
widoczność zawodników 
biegnących podczas ruchu 
drogowego (wartość 136,53 zł.) 

 
WORD Kalisz 

Wspólne działania wraz z 
Zarządem Rejonowym PCK w 
Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Drobne nagrody promujące 
Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego dla krwiodawców 
oddających krew dla ofiar 
wypadków drogowych (wartość 
254,24 zł.) 
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WORD Kalisz 

Wspólne działania wraz z 
Zarządem Rejonowym PCK w 
Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Nagrody dla najbardziej 
zdeterminowanych 
krwiodawców w rzeczywistym 
oddawaniu krwi dla ofiar 
wypadków drogowych (wartość 
199,80 zł.) Współorganizacja 
obchodów „Dni Honorowego 
Krwiodawstwa”. 

 
WORD Kalisz 

Rajd organizowany z Klubem 
Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA” 
Przy Kaliskim Oddziale PTTK 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników rajdu "Z 
przedszkolakiem na rowerze" 
(wartość 414,36 zł.) 

 
WORD Kalisz 

Wspólne działania z Oddziałem 
Wojewódzkim Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Województwa 
Wielkopolskiego 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Przekazanie 10 nowych najaśnic 
do oświetlenia miejsca akcji 
ratowniczej za łączną kwotę 40 
347,00 zł.– będące 
doposażeniem jednostek OSP 
biorących udział w 
ratownictwie drogowym 

WORD Kalisz Wspólne działania z Oddziałem 
Wojewódzkim Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Województwa 
Wielkopolskiego 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Przekazanie 9 wycofywanych 
pojazdów marki Renault Clio III 
dla Oddziałów Ochotniczej 
Straży Pożarnej za łączną kwotę 
124.700,00 zł 

WORD Kalisz Festyn realizowany z Kołem 
Gospodyń Wiejskich POD DĘBEM 
- Sołectwo Warszówka 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu z okazji 
"Dnia Dziecka", podczas 
którego promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 99,51 zł.) 

WORD Kalisz Festyn realizowany z Sołectwem 
Dobrzec 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu pn. 
"Bezpieczny rower na drodze", 
podczas którego promowano 
zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 178,67zł.) 

WORD Kalisz Festyn realizowany z Radą 
Osiedla Czaszki w Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników turnieju piłki 
ręcznej podczas którego 
promowano ideę 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród 
mieszkańców osiedla (wartość 
99,62 zł.) 

WORD Kalisz Organizacja dnia "Bezpieczne 
wakacje" wraz z Caritas Diecezji 
Kaliskiej 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla dzieci 
i młodzieży przebywającej na 
letnim wypoczynku (wartość 
213,51 zł.) 

WORD Kalisz Doposażenie zawodników 
Kaliskiego Towarzystwa 
Kolarskiego 
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
zawodników KTK w Kaliszu 
(wartość 365,41 zł.) 

WORD Kalisz Współorganizacja rajdu 
rowerowego "Powitanie jesieni 
2017" wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Opatówku 
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla dzieci 
i młodzieży uczestniczącej w 
rajdzie (wartość 145,02 zł.) 

WORD Kalisz Współorganizacja 100-lecia 
jednostki OSP w Cekowie 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla dzieci 
i młodzieży biorących udział w 
obchodach (wartość 294,26 zł.) 
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WORD Kalisz Współorganizacja 145-lecia 
jednostki OSP w Krotoszynie 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

 

Elementy odblaskowe dla dzieci 
i młodzieży biorących udział w 
obchodach (wartość 294,26 zł.) 

WORD Kalisz Festyn rodzinny organizowany z 
Parafią Rzymsko - Katolicką na 
osiedlu Szczypiorno w Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu  podczas 
którego promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 239,62 zł.) 

WORD Kalisz Turniej wiedzy pożarniczej 
organizowany ze Związkiem OSP 
RP w Żelazkowie 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  

 

 

Elementy odblaskowe dla dzieci 
i młodzieży  biorących udział w 
turnieju (wartość 92,64 zł.) 

 

WORD KALISZ RAZEM:  168 469,60 zł 
 

 
WORD PIŁA 

 

WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Wyrzysk  

art. 119 ust 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym 

4 100 zł 

WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Parkowo  
 

art. 119 ust 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym 

3 000 zł 

WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Zakrzewo   
 

art. 119 ust 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym 

5 700 zł 

WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Drawsko   
 

art. 119 ust 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym 

5 200 zł 

 
WORD PIŁA RAZEM:  18 000 zł 

 


