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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” 
 

I. Wstęp 
 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2019” został przyjęty uchwałą Nr LI/1150/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 października 2018 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr V/73/19 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: 
uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2019. 

  
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. 2019 poz. 688 ze zm.), 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. 2019 poz. 688 ze zm.),  
5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,  

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. 
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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 2019 roku Departamenty 
UMWW oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały  
z przedstawicielami około 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.  
Wg danych Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2018 roku w Wielkopolsce zarejestrowanych 
było 12 485 organizacji pozarządowych, co nie oznacza, że taka liczba organizacji jest 
aktywna. 
 

12 485 
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,  
4) prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  
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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 2019 r. i jego zmian znajdują się  
w rozdziale IV pkt. 2.1. 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. 
 
Portal jest prowadzony przez DO UMWW, szczególnie istotną funkcją Portalu jest promocja 
inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Wielkopolski 
– organizacje mogą bezpłatnie publikować 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, 
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–  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. 

 
7. 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. 
 
Tematyka konsultacji udzielanych w Punkcie związana była z kwestiami formalnymi rejestracji 
stowarzyszenia bądź fundacji (opiniowanie statutu, uchwał, wniosków do KRS), zmian w KRS 
(statutu, organów statutowych), uzyskania statusu OPP,  wykreślenia i likwidacji fundacji oraz 
stowarzyszenia. 
Analizowane były zapytania związane z umowami cywilnoprawnymi, także w aspektach 
podatkowych, kwestie RODO w organizacji pozarządowej oraz dokumentacja wolontariatu. 
Analizowano aspekty prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej zgodnie 
z ustawą z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 
prowadzenie spółki przez organizację pozarządową bądź prowadzenie organizacji w formie 
klastra gospodarczego.  
Podejmowane były również zagadnienia związane z wymogami formalnymi w otwartych 
konkursach ofert, a także uzyskaniem i rozliczeniem dotacji na realizację zadania publicznego.  
Analizowano formalne aspekty likwidacji szkoły prowadzonej  przez stowarzyszenie oraz 
konsultowano kwestie związane z wymogiem składania w formie elektronicznej sprawozdań 
finansowych przez organizację. 
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Konsultowano zapisy regulaminów konkursów organizowanych przez fundację, jak również 
regulaminu uczestnictwa w organizowanym przez fundację rejsie. 
Wyjaśniano formalną procedurę działania stowarzyszenia w związku ze śmiercią członka 
zarządu. 
W dniu 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych  
z terenów Gniezna w zakresie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań obowiązujących  
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych po 1 marca 2019 roku (dla ok. 50 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych). 
 
8. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  
i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W roku 2019 kontynuowała swoją 
działalność Rada III kadencji. W tym czasie miały miejsce: 4 posiedzenia Rady oraz 14 głosowań 
obiegowych w tym: 11 dotyczących statutów SPZOZ, jedno dotyczące zmian do Programu 
współpracy (…) na 2019 rok, jedno dotyczące Nagrody dla Dobra Wspólnego  
i jedno dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 
określenia ogólnej powierzchni pod uprawę maku i konopi włóknistych (…). 

W trakcie 4 posiedzeń poruszono następujące tematy:  

1) Podczas posiedzenia 28 marca 2019 r. Rada pochyliła się nad zagadnieniami: 
 współpracy Departamentu Edukacji i Nauki UMWW z organizacjami 

pozarządowymi, 
 działalności Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych, 
 prac i propozycji Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 

Publicznego, 
 problemów z rozliczaniem dotacji udzielonych przez Województwo 

Wielkopolskie.   
2) 26 czerwca 2019 r. przedmiotem obrad były:   

 prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030, 
 zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, 

 prezentacja współpracy Departamentu Zdrowia UMWW z organizacjami 
pozarządowymi, 

 prezentacja trzech najlepszych innowacji powstałych w ramach 
Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS, 

 informacja nt. rodzaju dokumentów wymaganych przez departamenty/biura 
UMWW, ROPS i WUP od organizacji pozarządowych jako załączników do 
sprawozdań. 

3) 23 września 2019 r. Rada zajmowała się: 
 wyrażeniem opinii nt.  projektu Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 
(zaproponowano 1 zmianę), 
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 wyrażeniem opinii nt.  projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego zmieniającej Wieloletni Program współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 
(zaopiniowano pozytywnie bez uwag), 

 zagadnieniami współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW  
z organizacjami pozarządowymi. 

4) Natomiast na spotkaniu 2 grudnia 2019 r. Rada:  
 zaopiniowała pozytywnie i bez uwag projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 

 wysłuchała informacji nt. sposobu wysyłki korespondencji kierowanej do 
UMWW przez system ePuap, 

 zapoznała się z założeniami projektu BaR realizowanego przez Centrum PISOP, 
 przyjęła Informacje z Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku 

Publicznego. 
 
 
 

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 2019 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie  11 637 500,00 zł jednak faktycznie 
wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 
100% założonej kwoty, a pozostałe środki przeznaczono na dodatkowe konkursy. 
 
Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 
zawartych umów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert 
wyniosła w sumie   10 677 200,69 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów jednorocznych.  
W roku 2019 zostały podpisane również umowy wieloletnie, na które przeznaczono w sumie  
8 630 000,00 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 2019-2023” za rok 2019). 
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2019 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, 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  
2019 r. 

1.  
 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 

- - - - 30 000,00 zł - 

2.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

 

400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł - - 3 357,73 zł 

3.  Departament 
Kultury 

 

3 950 000,00 zł 3 950  000,00 zł 3 863 000,00 zł 8 - 16 334,03 zł 

4.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

70 000,00 zł 65 493,69 zł 65 493,69 zł - - 1 510,00 zł 

5.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
 

 2 350 000,00 zł   2 348 910,00 zł   2 348 910,00 zł   -   -   1 179,87 zł  

6.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
 

1 997 500,00 zł 1 956 390,00 zł 1 956 390,00 zł - - 73,50 zł 

7.  Departament 
Środowiska 

200 000,00 zł 137 659,00 zł 137 659,00 zł - - 19 802,93 zł 

8.  Departament 
Zdrowia 

 

1 790 000,00 zł 1 025 748,00 zł 1 025 748,00 zł - - 16 652,65 zł 

9.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
 

880 000,00 zł 880 000,00 zł 880 000,00 zł - - 1 472,58 zł 

 
RAZEM 

 

 11 637 500,00 zł   10 764 200,69 zł   10 677 200,69 
zł  

 8  30 000,00 zł   60 383,29 zł  
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Na realizację zadań publicznych w 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  
29 otwartych konkursów ofert, w tym 2 zostały unieważnione: 

 
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 2019 roku 
Uchwała Nr 201/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 stycznia 2019 roku 

21 stycznia 2019 r.  
 

Departament Edukacji  
i Nauki 

2.  
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2019 
Uchwała nr 6112/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2018 roku 

19 listopada 2018 r.  
Departament Kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 
w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na 
temat Powstania Wielkopolskiego - idei, postaci, miejsc 
Uchwała nr 5233/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

27 kwietnia 2018 r. 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2019 roku 
Uchwała Nr 1279/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 września 2019 roku 
 

19 września 2019 r.  
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

5.  Otwarty konkurs ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”  
Uchwała nr 779/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 maja 2019 roku 
 

24 maja 2019 r. 
 
 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

6.  Otwarty konkurs  ofert na realizację, w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności 
w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych 
rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 
Uchwała nr 603/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 12 kwietnia 2019 roku 
 

23 kwietnia 2019 r. 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 (imprezy sportowe) 
Uchwała nr 60/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 13 grudnia 2018 roku  

 
 

17 grudnia 2018 r. 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 
 
 
 
 
 
 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 (poprawa i rozwój bazy sportowej) 
Uchwała nr 60/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 13 grudnia 2018 roku  

17 grudnia 2018 r. 
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9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2019 (popularyzacja turystyki  
i krajoznawstwa) 
Uchwała nr 108/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

21 grudnia 2018 r. Departament Sportu  
i Turystyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2019 (poprawa i rozwój infrastruktury 
turystycznej) 
Uchwała nr 108/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

21 grudnia 2018 r. 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego  Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa w roku 2019- Organizacja akcji „ Weekend na 
Szlaku Piastowskim” 
Uchwała nr 110/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 grudnia 2018 roku 
 

21 grudnia 2018 r. 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019  
- Organizacja „Otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski” 
Uchwała nr 173/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 stycznia 2019 roku 
 

21 stycznia 2019 r. 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2019- Organizacja „Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki” 
Uchwała nr 258/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 stycznia 2019 roku 
 

04 lutego 2019 r. 

14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 (programy Ministerstwa Sportu i Turystyki)- 
„Szkolny Klub Sportowy” 
Uchwała nr 390/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2019 roku 
 

28 lutego 2019 r. 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019 (programy Ministerstwa Sportu i Turystyki)- 
Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 
Uchwała nr 390/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2019 roku 
  

28 lutego 2019 r. 

16.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019- imprezy międzynarodowe 
Uchwała nr 787/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 maja 2019 roku 
 

03 czerwca 2019 r. 
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17.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2019 (konferencje, seminaria, szkolenia, 
warsztaty oraz wizyty studyjne) 
Uchwała nr 868/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 czerwca 2019 roku 
 

18 czerwca 2019 r. Departament Sportu  
i Turystyki 

18.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019- współpraca międzynarodowa 
Uchwała nr 907/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 

01 lipca 2019 r. 

19.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2019- doposażenie w specjalistyczny sprzęt 
sportowy dla osób z niepełnosprawnościami 
Uchwała nr 1354/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 17 października 2019 roku 
 

21 października 2019 r. 

20.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji 
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku 
Organizowanie szkoleń i warsztatów edukacyjnych podnoszących 
wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  
w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 
Uchwała Nr  1129/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 sierpnia  2019 roku 
 

07 sierpnia 2019 r.  
Departament Zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji 
zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku 
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących 
główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 
Uchwała Nr  1129/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 sierpnia  2019 roku  
Konkurs unieważniony Uchwałą 1323/2019 z 3 października 2019 
roku 
 

07 sierpnia 2019 r. 

22.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2019. 
Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień 
Uchwała nr 647/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku 
 

18 kwietnia 2019 r. 
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23.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2019 
Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, 
ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym 
wykorzystaniem czasu wolnego 
Uchwała nr 647/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 kwietnia 2019 roku 
 

18 kwietnia 2019 r. Departament Zdrowia 

24.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2019 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych  
z używaniem środków psychoaktywnych 
Uchwała nr 1325/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 03 października 2019 roku 
Konkurs unieważniony uchwałą nr 1492/2019 z 15.11.2019 roku 
 

04 października 2019 r. 

25.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2019 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) 
Uchwała nr 1325/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 03 października 2019 roku 

04 października 2019 r. 

26.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  
w 2019 r. , poprzez organizacje konferencji pn.”Usuwanie azbestu  
i wyrobów zawierających azbest do roku 2023” 
Uchwała nr 668/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 kwietnia 2019 roku 
 

29 kwietnia 2019 r. Departament Środowiska 

27.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  
w 2019- organizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej  
o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY” 
Uchwała nr 1007/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 lipca 2019 roku 
 

11 lipca 2019 r. 

28.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  
w 2019- organizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej  
o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY” 
Uchwała nr 1217/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 05 września 2019 roku 
 

06 września 2019 r. 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 
realizację zadań w 2019 roku wpłynęło w sumie 1146 ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe. W porównaniu do lat ubiegłych oznacza to wzrost liczby składanych ofert  
(2016 r. – 979, 2017 – 924, 2018 – 1085). 
 
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 172 oferty. Najwięcej 
ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 
organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 67 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 2019 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.  

29.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2019 roku  
Uchwała Nr 296/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 lutego 2019 roku 
 

8 lutego 2019 r.  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 110 12 
2.  Departament Kultury 530 30 
3.  Departament Organizacyjny i Kadr 8 1 
4.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 19 
5.  Departament Sportu i Turystyki 250 67 
6.  Departament Zdrowia 57 32 
7.  Departament Środowiska 18 6 
8.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 92 5 
 

RAZEM 
 

1 146 172 
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Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 5 ofert, spośród których 1 została wycofana. 

Dofinansowano 3 na ogólną kwotę 30 000 zł (2016 - 98 048 zł, 2017 – 84 209 zł, 2018 – 78 210 

zł). Zlecenie zadań w tym trybie zostało zatwierdzone uchwałą Nr 649/2019 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zlecenia realizacji 

projektów w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami w trybie małych grantów.  

 
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 
 

Smakowanie 
Wielkopolski 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie 

Forum Rodziców” 

20.05.2019-
30.11.2019r. 

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę 
rowerową, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, 
spotkanie z regionalistą, wyjazd do muzeum 
regionalnego w Turku, wyjazd do Russowa, 
Gołuchowa i Dobrzycy. Przeprowadzono konkurs 
multimedialny, konkurs wiedzy oraz biesiadę 
kulturową. 

około 40 osób 

Konkurs w Dziedzinie 
Języka Polskiego  

i Literatury dla Uczniów 
Szkół Podstawowych 

"Złota Żaba" - pierwszy 
etap konkursu w roku 
szkolnym 2019/2020 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

03.06.2019-
30.11.2019r. 

Został przeprowadzony konkurs  w Dziedzinie 
Języka Polskiego i Literatury dla Uczniów Szkół 
Podstawowych "Złota Żaba" - pierwszy etap 
konkursu w roku szkolnym 2019/20. 

około 3000 
osób 

"Sentymentalna podróż 
z Wandą Chotomską" 

projekt edukacyjny dla  
uczniów klas I-III szkół 

podstawowych Gniezna  
i powiatu 

gnieźnieńskiego 

Stowarzyszenie 
Centrum 

Rehabilitacyjno-
Kulturalne PROMYK 

09.09.2019-
24.11.2019r. 

Projekt obejmował warsztaty artystyczne 
(wykonanie kukiełki Jacka i Agatki), warsztaty 
literackie, warsztaty aktorskie,  
uczniowie dostrzegli atrakcyjność  
i ponadczasowość tekstów pisarki,  
uczniowie poznali historię czasopism dla dzieci. 

około 330 
osób 
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2.2. Departament Kultury: 
 
Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 
kultury na rok 2019 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 artystyczne, służące 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 edukacji kulturalnej i rozwoju 
kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 
W ramach zadania dofinansowywane zostały 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 artystyczne 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, 
e) projekty edukacyjne, których celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków 
korzystania z propozycji kulturalnych.                                                                                                                                  
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 były traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich 
Województwa Wielkopolskiego, a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje. 
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 wsparcie 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, 
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b) aktywność obywatelską w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych 
od centrów kultury. 
6) 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 przeznaczone dla lokalnej 
społeczności, 
c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, 
wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 
7) Organizowano przedsięwzięcia promujące materialne i niematerialne dziedzictwo 
Wielkopolski. 
Celem zadania było wspieranie różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski, z wyłączeniem dziedzictwa 
kulinarnego. Nie finansowano zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji, restauracji i robót 
budowlanych przy zabytkach. 
8) Wspierano projekty odnoszące się do polskich rocznic, realizowanych w 2019 roku pod 
patronatem UNESCO: 
a) 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), wspólna rocznica Polski, Litwy  
i Białorusi, 
b) 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (1931-1969). 
9) Zwiększano dostęp do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 
W ramach zadania dofinansowane zostały projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące 
w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne. 
10) Regionalny patriotyzm. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty kulturalne związane z popularyzacją 
nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej 
Wielkopolski. 
11) 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. 
12) Kooperacja z instytucjami kultury. 
Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogły projekty, 
realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których  
organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogły mieć one charakter 
artystyczny lub edukacyjny. 
13) Wspierano inicjatywy o charakterze literackim, wydawniczym oraz działania promujące 
literaturę i czytelnictwo.  
W ramach priorytetu wspierano m.in. projekty i wydawnictwa  o charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacje promujące kulturalne dziedzictwo Wielkopolski a także zadania 
mające na celu popularyzację literatury i czytelnictwa.  
14) Inicjowano i organizowano znaczące przedsięwzięcia artystyczne mające charakter 
międzynarodowy. 
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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, posłużyła zwiększeniu 
atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie 
międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski.  
15) Wspierano inicjatywy popularyzujące i upamiętniające idee, postacie i miejsca związane 
z Powstaniem Wielkopolskim. 
 
 
2.3. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

Edukacja i wzmacnianie 
kapitału społecznego 
poprzez rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego- 
wspieranie realizacji 
nieformalnej edukacji 
obywatelskiej w ramach 
Dni Kultury Solidarności- 
„Sukces kobiecy dawniej  
i dziś”. 

Unia Gospodarcza 
Regionu 

Śremskiego- 
Śremski Ośrodek 
Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości 

od 08.11.2019 r.  
do 31.12.2019 r. 

Z organizowano 4 warsztaty edukacyjne, rozwojowe  
i 1 wydarzenie artystyczne:  
- warsztaty „Model biznesowy – JA kobieta” –  Tłem 
spotkań była historia działania szkoły gospodarstwa 
domowego dla kobiet w Śremie z przełomu XIX/XX  
w. prowadzonej przez Felicjanę Szczerbińską, dla której 
uczestniczki stworzyły wspólnie model biznesowy  
z historycznym tłem. Następnie każda z nich stworzyła 
swój własny model biznesowy. 
- warsztat „Ziemiański i współczesny wizerunek kobiet” 
 – to spotkanie „z historią Tekli w tle” będące studium nad 
strojem kobiety z rodzin ziemiańskich z przełomu XIX i XX 
w. i współczesnego znaczenia ubioru kobiety w kulturze. 
Dodatkowo spotkanie było wzbogacone zajęciami  
z rzemiosła artystycznego – haftowanie inicjałów na 
chusteczce bawełnianej. 
- warsztat „Kobieta operatywna – uniwersalny portret 
Emilii Sczanieckiej” – warsztaty składały się z dwóch 
modułów: zajęć teatralnych, których główną postacią była 
Emilia Sczaniecka – kobieca ikona pracy organicznej  
w Wielkopolsce. W jej rolę wcieliła się Ewa Rufo, natomiast 
uczestniczki warsztatów aktywnie uczestniczyły  
w budowaniu opowieści o kobietach, rozwijały tematy 
uniwersalne o kobietach, ich wartościach i problemach. 
Drugą cześć warsztatu stanowiły zajęć rzemiosła 
artystycznego – zdobienie butelek szklanych metodą 
decoupage.  
- warsztat  „Marianna i róże – o savoir vivre i kulturze” 
 – zajęcia były poświęcone kindersztubie, współczesnym 
zasadom savoir vivre i manierach przy  stole. Główną 
postacią, która inspirowała uczestników warsztatu 
edukacyjnego, była Marianna Jasiecka. Jedną  
z uczestniczek, która zgłosiła się na zajęcia po ogłoszeniu  
w internecie była prawnuczka siostry Marianny Jasieckiej, 
która użyczyła wspomnień z rodzinnych pamiętników.  
- wydarzenie artystyczne, które składało się z warsztatów 
rękodzielniczych robienia ozdób świątecznych - krasnale 
bożonarodzeniowe z materiałów z odzysku oraz twórczość 
własna uczestników. Zakończono wydarzenie i cały projekt 

164 osoby  
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koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Dom 
Pieśni Kobiet z Leszna pod batutą Marcina Hermana.  
 
Ponadto wykonano 4 rodzaje ulotek związanych każda  
z danym warsztatem edukacyjnym i jednocześnie 
promujące zadanie publiczne. Ulotki zostały wydrukowane 
w nakładzie 500 szt., rozdano je uczestnikom warsztatów, 
a niewykorzystany nakład służy promocji szlaku 
kulturowego wielkopolskiej pracy organicznej  
w regionie śremskim.  
Dodatkowo:  
- po warsztacie pn. „Model biznesowy – JA kobieta” - 
uczestniczki założyły grupę na Messengerze, aby wspierać 
się w dalszych działaniach rozwojowych, wymieniać się 
doświadczeniami, informacjami o szkoleniach, 
publikacjach, itp.  
- wykonano reportaż zdjęciowy do zajęć pn. „Marianna 
 i róże – o savoir vivre i kulturze”. 

„Moją polityką jest 
miłość” 

Stowarzyszenie 
Krzewienia 

Pedagogicznej 
 i Duchowej Myśli 

Św. Urszuli 
 

od 10.11.2019 r.  
do 31.12.2019 r. 

1. Została przygotowana wystawa, która była 
prezentowana podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 
w Pniewach. W imprezie, która odniosła spory sukces, 
wzięło udział 390 wykonawców wraz z opiekunami,  
a w ciągu trwania Festiwalu na widowni zasiadło ponad 
500 widzów z terenu całego województwa 
wielkopolskiego.  
2. Został zrealizowany film z udziałem uczniów Liceum  
z prezentacją archiwalnych, unikatowych  zdjęć związanych 
z działalnością św. Urszuli oraz faktami dotyczącymi życia  
i działalności społecznej. 
3. Został opracowany i wydany kalendarz na jubileuszowy 
rok 100-lecia założenia Zgromadzenia. W kalendarzu 
zostały wykorzystane archiwalne, unikatowe zdjęcia  
z Urszulą Ledóchowską oraz zostały umieszczone cytaty z 
jej publikacji. 
Film oraz kalendarze były roznoszone i przekazywane 
mieszkańcom ulic noszących imię św. Urszuli 
Ledóchowskiej (Pniewy, Poznań i Otorowo), instytucjom 
noszącym imię św. Urszuli (parafia we Wronkach, domy 
dziecka w Otorowie i Lipnicy, Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek, Dom Pielgrzyma w Pniewach) przez 
wolontariuszy.  

Ok. 900 

„Pytania o historię” 
Warsztaty Medialne 

Fundacja 
„Filmowiec” 

od 10.11.2019 r.  
do 31.12.2019 r. 

Przeprowadzono wykłady z języka filmu. Zajęcia były 
między innymi oparte o prezentację fragmentu filmu 
dokumentalnego "Początki Kina", przybliżając uczestnikom 
temat. Projekt był realizowany w siedmiu miejscach  
w Wielkopolsce, w czterech szkołach: Liceum 
Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole, 
Liceum Ogólnokształcącym w Krzyżu Wielkopolskim, 
Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego  
w Rawiczu i Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Tomyślu 
oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki ALTERNATYWA 
w Lesznie, Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kostrzynie Wielkopolskim i Ośrodku Kultury WIERZBAK  
w Poznaniu. 
- Przeprowadzono wykłady z podstaw dziennikarstwa 
telewizyjnego, omawiając formy dziennikarskie na 
przykładach zrealizowanych wcześniej w podobnych 
projektach dla młodzieży. W siedmiu miejscach realizacji 
zadania pokazano zapowiedzi, sondy i wywiady na temat 
Powstania Wielkopolskiego, zrealizowane wcześniej przez 
rówieśników. 
-  Przeprowadzono praktyki dziennikarskie we wszystkich 
miejscach realizacji projektu, które polegały na ustalaniu 

130 
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2.4.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

składu ekip, specjalizacji (operator kamery, dźwiękowiec  
i dziennikarz) oraz przećwiczeniu różnych sytuacji  
i rozwiązywaniu problemów technicznych. Docelowo był  
to okres na realizację form dziennikarskich telewizyjnych  
w postaci sond i wywiadów.  
- Zorganizowano warsztaty montażowe w Kudowie Zdroju. 
Temat Powstania Wielkopolskiego był mocno akcentowany 
we wszystkich miejscach realizacji zadania w postaci quizu  
z nagrodami.  

  

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

Szacowana liczba 
beneficjentów zadania 

Promocja idei  
Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
poprzez wymianę podłogi  

w Sali OSP we wsi Grochowy  

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 

Grochowach 
 

01.09.2019-
15.11.2019 r. 

Położenie podłogi w Sali OSP 250 

MANEWRY GRZYBOWE Stowarzyszenie 
Odnowy i Rozwoju 

Wsi Plecemin 

01.09.2019-
31.10.2019 r. 

Organizacja mistrzostw  
w zbieraniu grzybów, konkurs 
kulinarny, konkursy i gry dla 

dzieci 

150 

Remont świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Szadek wraz 

z zagospodarowaniem 
terenu wokół świetlicy  

Kółko Rolnicze  
w Szadku 

01.09.2019-
15.11.2019 r. 

Remont świetlicy wiejskiej 243 

Z lasem za pan brat- 
poznawanie fauny i flory 

najbliższej okolicy 
zakończone wspólną 

biesiadą przy regionalnym 
stole 

Stowarzyszenie 
Działamy Razem 

01.09.2019-
15.11.2019 r. 

Montaż karmników i budek 
lęgowych dla ptaków. Warsztaty 

na temat flory i fauny 

250 

Program poprawy 
warunków fitosanitarnych 
rodzin pszczelich poprzez 

wsparcie finansowe zakupu 
węzy pszczelej 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy 

Wielkopolski 
Północnej  

w Chodzieży 

19.07.2019-
30.11.2019 r. 

Zadanie wsparło 25 895 rodziny 
pszczele 

728 
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2.5.   Departament Sportu i Turystyki: 
 
 

 
 
 
2.6. Departament Środowiska: 
 

 
Nazwa zadania 

  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

46. Poznański 
Międzynarodowy 
Rajd  
Pojazdów 
Zabytkowych 

 

Automobilklub 
Wielkopolski  
w Poznaniu 

 

30.03.2019 - 
31.12.2019 r. 

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 2019” w dziedzinie 
kultury fizycznej 

29 załóg 

Popularyzacja 
turystyki  
i krajoznawstwa  
oraz 
upowszechnianie 
wiedzy  
o walorach 
turystycznych 
województwa  
wielkopolskiego 
 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

 

30.03.2019-
31.12.2019 r. 

Wyłonienie najlepszego powiatu 
województwa wielkopolskiego  

w turystyce. Kształtowanie nawyków do 
systematycznego, aktywnego spędzania 

czasu wolnego i uprawiania różnych 
form turystyki. Wpajanie nawyku 
regularnej dbałości o stan własnej 

sprawności fizycznej. Kształtowanie 
postaw proekologicznych. 

Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, umożliwienie wyładowanie 

nadmiaru energii w sposób 
kontrolowany. Podnoszenie wiedzy 

 i umiejętności zachowania się na drodze. 
Podnoszenie wiedzy o walorach 

turystycznych województwa 

1555 

Program 
Powszechnej Nauki 
Pływania  
„Umiem pływać” 
 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe w 

Poznaniu 

01.05.2019 - 
31.12.2019 r. 

Koordynacja programu nauki pływania 
dla dzieci szkół podstawowych z terenu 

województwa wielkopolskiego 
 

ok. 7 500 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Konferencja pn. 
„Usuwanie azbestu 

 i wyrobów 
zawierających azbest do 

roku 2032” 

Fundacja Bieg Na 
Rzecz Ziemi 

04.08.2019-
15.11.2019 r. 

Organizacja 2 konferencji pn. „Usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest do roku 2032” 

160 
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2.7. Departament Zdrowia: 

Dzieci kontra śmieci Fundacja Barak 
Kultury 

15.09.2019-
30.11.2019 r. 

4 spektakle proekologiczne w 4 miastach na 
terenie Wielkopolski, 3 warsztaty segregacji  

i recyklingu odpadów w 2 miastach Wielkopolski 

411 

Knyfna tytka z odzysku Fundacja Nasze 
Podwórko 

16.09.2019-
30.11.2019 r. 

4 warsztaty wytwarzania papieru z makulatury 
metodą rękodzielniczą, tworzenie knyfnych tytek 
z makulatury, wykład o papierze, papiernictwie 

i jego ekologicznych aspektach 

80 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Po zdrowie i przygodę  
w 100-lecie TPD 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy 
Konin 

11.07.2019 - 
 14.08.2019 r. 

- 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 

45 

#Twarz, #Ręka, #Mowa, 
#Czas – UDA(R)atuj ŻYCIE 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

21.10.2019-
31.12.2019 r. 

-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły świadomość na temat udarów 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły kompetencje w zakresie 
rozpoznawania objawów udaru 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
podniosły poziom wiedzy w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, u której 
podejrzewamy udar 
-83 osoby biorące udział w szkoleniu 
zwiększyły wiedzę na temat prozdrowotnych 
zachowań. 

83 

Centrum edukacji 
psychoonkologicznej 

Stowarzyszenie 
PSYCHE SOMA 

POLIS 

21.10.2019-
31.12.2019 r. 

-poprawa jakości życia 50 osób zmagający się 
z chorobą onkologiczną z województwa 
wielkopolskiego poprzez uczestnictwo 
w projekcie 
-zminimalizowanie negatywnych skutków 
psychospołecznych choroby onkologicznej 
wśród 70 mieszkańców wybranych powiatów 
dzięki grupowym spotkaniom terapeutycznym 
-zwiększanie dostępności bezpłatnego 
indywidualnego wsparcia psychologicznego 
dla osób chorych wśród mieszkańców 
województwa wielkopolskiego 
-zmniejszenie dolegliwości fizycznych wśród 
uczestników zajęć jogi leczniczej 

50 
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2.8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

-zwiększenie umiejętności technik 
relaksacyjnych dzięki warsztatom 
psychoedukacyjnym 
-poznanie prawidłowych zasad żywienia 
podczas leczenia i w czasie remisji wśród 
uczestników wykładów dietetycznych 
-oswojenie lęku przed śmiercią, które to 
mogło na stałe zmienić postrzeganie swojej 
choroby, życia i śmierci wśród uczestników 
projektu 
-rozwój poczucia sensu w doświadczeniu 
choroby 
-podwyższenie motywacji do podejmowania 
i kontynuacji leczenia 
-poprawa komunikacji z bliskimi, co trwale 
zmieniło relacje osób chorych w różnych 
sferach ich życia, również w obszarze relacji 
społecznych 
-w pracy grupowej wzrosło poczucie oparcia 
i wspólnoty, dzięki czemu na stałe osoby 
wycofane z życia społecznego, rodzinnego 
dostały szansę na zmianę swojej postawy 
-przygotowanie niektórych uczestników 
projektu na przyjęcie nieuniknionych skutków 
choroby i leczenia, w tym na jego 
bezskuteczność, a co za tym idzie – 
konieczność skorzystania z opieki paliatywno-
hospicyjnej 
-zwiększenie wiedzy z zakresu higieny życia 
i wizażu wśród kobiet korzystających  
z warsztatów z wizażu. 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjen

tów 
zadania 

 
Kawiarenka u 
Astrid – wsparcie  
i wyrównywanie 
szans życiowych  
i edukacyjnych 
rodzin z małymi 
dziećmi 

Instytut Małego 
Dziecka Im. 

Astrid Lindgren 

01.06.2019-
30.11.2019 r. 

- przeprowadzenie 4 spotkań rodzinnych "Z dzieckiem na 
kolanach" dla  34 rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia 
do 7 roku życia - 34 rodziców i 39 dzieci  
- przeprowadzenie warsztatu " W świecie książek"  dla 
przedstawicieli 2 partnerów projektu działających na rzecz 
rodzin z małymi dziećmi 
 -przygotowanie i upowszechnienie dla 400 rodziców 
dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia 
interaktywnego kalendarza edukacyjnego " Dlaczego 
warto czytać dzieciom" 

-73 dzieci  
i rodziców 

- 4500 
wejść na 
stronę 
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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. 

Promocja oraz 
organizacja 
wolontariatu 
rodzinnego w 
Wielkopolsce 

Wielkopolska 
Rada 

Koordynacyjna 
Związek 

Organizacji 
Pozarządowych 

01.06.2019-
30.11.2019 r. 

- opracowano systemowy model promocji i wdrażania 
wolontariatu rodzinnego 
- zorganizowano 1 szkolenie skierowane do Lokalnych 
Centrów Wolontariatu, partnerskich organizacji, instytucji, 
szkół odnośnie promocji wolontariatu rodzinnego, 
rekrutacji wolontariuszy oraz pozyskiwania ofert 
wolontariatu 
- Wielkopolska Rada Koordynacyjna oraz Lokalne Centra 
Wolontariatu we współpracy z partnerskimi organizacjami 
zorganizowały 3 wydarzenia, angażujące wolontariuszy 
rodzinnych, na rzecz lokalnej społeczności  
- zaangażowano w wolontariat ok. 10 członków rodzin 

ok. 30 
osób 

Wielkopolska 
dostępna 

Fundacja im. 
Doktora Piotra 

Janaszka PODAJ 
DALEJ 

01.06.2019-
30.11.2019 r. 

1. Przeprowadzony został audyt 30 instytucji 
podlegających Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego i wskazał konieczne zmiany, które należy 
wprowadzić, aby zapewnić/zwiększyć dostępność tych 
budynków. Poprzez to, że audyt był prowadzony przez 2 
osoby niepełnosprawne, pracownicy oraz petenci 
instytucji mogli dostrzec pozytywny wizerunek osoby 
niepełnosprawnej. W audycie brał również udział asystent 
współprowadzący i wspomagający pracę. Na potrzeby 
audytu zakupione zostały narzędzia: 2 miary zwijane. 
Zakupiono również aparat fotograficzny potrzebny  
w tworzeniu dokumentacji fotograficznej i filmowej. 
Przedstawiciele instytucji publicznych otrzymają raport  
z rekomendacjami. Będą mieli wiedzę czy są one w pełni 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli tak nie 
jest, to w raporcie znajdą rekomendacje i wskazówki, co 
należy zrobić, aby zwiększyć dostępność.  
2. Wzrosła świadomość urzędników dotycząca 
egzekwowania prawa budowlanego oraz potrzeb 
 i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas 
trwania audytu obecni byli pracownicy i petenci danej 
instytucji. Mogli się dowiedzieć o tym jak egzekwować 
prawo budowlane, w jaki sposób można otrzymać 
dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych 
oraz jak w przyszłości planować przestrzeń żeby była ona 
dostępna dla wszystkich użytkowników. 

30 
instytucji 

Pomoc 
żywnościowa - 
organizacje dla 
wielkopolskich 
osób i rodzin 

 
Związek 

Stowarzyszeń 
Wielkopolski 

Bank Żywności 

01.06.2019-
30.11.2019 r. 

1. Realizacja projektu objęła około 50 gmin Województwa 
Wielkopolskiego. 
2. Wsparciem żywnościowym objętych zostało ponad 100 
organizacji i instytucji. 
3. Przekazano dla około 40 tysięcy osób najuboższych 
812,486 ton żywności. 

40 tys. 



24 
 

3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (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 SWW. 

7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentacji księgowej. 
 
 

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, wchodzili 
przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku 
pracy (Wielkopolski Klub Kapitału, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Fundacja 
Aktywności Lokalnej, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie Kongres 
Kobiet). W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie plenarne WRRP w Poznaniu 
kadencji 2015-2019. Posiedzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. inaugurowało nową kadencję 
WRRP w Poznaniu na lata 2019-2023. Ponadto odbyły się 3 posiedzenia plenarne, podczas 
których m.in. zaopiniowano i przyjęto przygotowane przez WUP w Poznaniu raporty  
i dokumenty analityczno-strategiczne, dotyczące wielkopolskiego rynku pracy.  
 
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji 
 

2.1. Program współpracy na rok 2019 
 

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 5681/2018 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku rozpoczął konsultacje projektu Programu 
Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, których 
zakończenie wyznaczono na 14 września 2018 r.  
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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.  Otrzymano pisemną 
pozytywną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zawierającą jedną 
propozycję zmiany. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Departament Organizacyjny 
 i Kadr. 
Program współpracy został zmieniony Uchwałą Nr V / 73 /19 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia 
Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na rok 2019. 
Zmiana Programu konsultowana była z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 
Zmiana poprzedzona była pisemną pozytywną opinią WRDPP. 
 
 
2.2. Inne dokumenty: 
 
Pozostałe dokumenty podlegające konsultacjom społecznym (w tym statuty szpitali) były 
konsultowane z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego (patrz. pkt. II. 8. Wielkopolska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego). 
 
 
3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 

 
Organizator 

 
Nazwa zespołu 

 
Zadanie 

 
Okres 

funkcjonowania 

 
Rezultat 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Komitet 
Monitorujący 
Wielkopolski 
Regionalny 

Program 
Operacyjny 

2014+ 

Monitorowanie realizacji 
WRPO 2014+ 

2014- 2023 r. 1. Zatwierdzanie Kryteriów wyboru 
projektów WRPO 2014+ i Rocznych 
Planów Działań dla osi 
priorytetowych Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji 
WRPO 2014+ za 2018 rok. 

3. Zmiana Planu Ewaluacji WRPO 
2014+. 

4. Zatwierdzenie zmian WRPO 2014+ 
po przeglądzie śródokresowym.   
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4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 

Grupa robocza 
IZ ds. informacji  

i promocji 
WRPO 2014+ 

Planowanie i monitorowanie 
działań informacyjno- 

promocyjnych WRPO 2014+ 

2014- 2023 r. 
(2 spotkania  
w 2019 r.) 

1. Planowanie działań informacyjno- 
promocyjnych na kolejny rok. 

2. Podsumowanie i ocena 
dotychczasowych działań 
informacyjno- promocyjnych. 

3. Organizacja i koordynacja bieżących 
wydarzeń informacyjno- 
promocyjnych. 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Grupa Robocza 
ds. KSOW  

w 
województwie 
wielkopolskim 

Opiniowanie zgłoszenia 
nowych operacji własnych 

do dwuletniego Planu 
operacyjnego KSOW na lata 

2018-2019, propozycje 
zmian do tych planów oraz 

opinie sprawozdań 
półrocznych i rocznych  

z realizacji Planu działania 
KSOW na lata 2014-2020. 

 

01.01.2019 r. 
- 31.12.2019 r. 

W 2019 r. odbyły się 2 stacjonarne 
posiedzenia Grupy Roboczej,  3 posiedzenia 
obiegowe, w wyniku których Grupa Robocza 
podjęła łącznie 8 Uchwał.  

 
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 i organy UE. 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Fundacja AKME Organizacja przez Fundację AKME spotkania dla 
stażystek Wielkopolskiej Akademii Samorządności  
z Gruzji w prowadzonym przez fundację w Poznaniu 
Dziennym Domu Pomocy w dniu 04.12.2019 r. w celu 
zaprezentowania usług i odnowionej infrastruktury tego 
DDP jako rezultatu projektu w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 
2020. Nawiązanie kontaktów między stażystkami  
a uczestnikami spotkania. 

Fundacja Gębiczyn Organizacja spotkania dla stażystek Wielkopolskiej 
Akademii Samorządności z przedstawicielami Gminy 
Czarnków i Fundacji Gębiczyn w jej siedzibie  
w Gębiczynie w dniu 02.12.2019 r., prezentacja 
działalności Fundacji, nawiązanie kontaktów między 
stażystkami a uczestnikami spotkania. 

Fundacja Liderzy Przemian Organizacja spotkania nt. funkcjonowania samorządów 
wojewódzkich dla uczestników programu L. Kirklanda  
z Europy Wschodniej (26.09.2019 r.) 

Fundacja Poznań-Ille-et-Vilaine (Dom Bretanii) Udostępnienie przez Dom Bretanii w Poznaniu wystawy 
pt. "25 lat Domu Bretanii w Poznaniu", która została 
zaprezentowana w siedzibie UMWW przy okazji 
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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: 
 

organizacji uroczystości podpisania nowego 
Porozumienia i Planu działania z Regionem Bretania 
(25.04.2019r.) 

Fundacja PAUCI Organizacja spotkania nt. obligacji wojewódzkich dla 
delegacji z Ukrainy w projekcie „Wspieranie 
decentralizacji na Ukrainie” DESPRO (09.10.2019 r.) 

Fundacja Edukacja na rzecz Demokracji Organizacja spotkania nt. strategii rozwoju regionalnego 
i lokalnego dla delegacji z Ukrainy (21.11.2019 r.). 

Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 

Stowarzyszenie "Solna Dolina"  Udział w Dniu Św. Marcina w Brukseli, Belgia  
13-15.11.2019 r. Celem było wsparcie lokalnych grup 
działania w zakresie poszukiwania partnerów do 
współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz 
podniesienie kompetencji lokalnych grup działania  
w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych  
z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach 
projektu odbyło się spotkanie wielkopolskiej LGD  
z belgijską LGD "Kempen Zuid". 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

współpraca Współpraca ze 
Stowarzyszeniem 
Zamek Trebnitz 

Centrum Edukacji 
 i Spotkań w zakresie 

organizacji 
uroczystości z okazji 
30-lecia jubileuszu 
wolnych wyborów 

04.06.1989 r.  
w Trebnitz w dniu 

04.06.2019 r. 

1150 EUR Uroczystość z okazji 30-lecia 
jubileuszu wolnych wyborów 

1989 z udziałem 
przedstawicieli życia 

społeczno-politycznego 
Brandenburgii 
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Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

współpraca Współpraca  
z Poznańskim 

Towarzystwem 
Prehistorycznym  

w zakresie 
przygotowania  

i organizacji 
międzynarodowej 

konferencji naukowej 
„Dziedzictwo 

archeologiczne 
międzymorza 

bałtycko-
pontyjskiego” (1 lipca 
2019 r.), połączonej  

z wizytą studyjną  
(28 czerwca 2019 r. 

do 3 lipca 2019) 
archeologów oraz 

przedstawicieli 
świata nauki z 

zagranicy (10 osób) 

20 000 zł Przygotowanie konferencji  
i wizyty studyjnej 

współpraca Współpraca ze 
Stowarzyszeniem 

Pomocy 
Humanitarnej przy 

organizacji Dni 
Fińskich w 

Wielkopolsce 
 w grudniu 2019 r. 

3 000,01 zł 
 

Organizacja Dni Fińskich  
w Wielkopolsce w dniach  
9-10.12.2019 r. 
 
 

 

współpraca Współpraca ze 
Stowarzyszeniem 

Kulturalno-
Turystycznym 
VIATOR w celu 

promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Internecie  

w ramach nowej 
edycji 

międzynarodowej gry 
kryptologicznej The 

CODEBREAKERS 2019 

5 000,00 zł Zamieszczenie na stronie gry 
Codebreakers logotypu 
 i nazwy Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego, 
informowanie o wsparciu 
Samorządu przy okazji działań 
promocyjnych (m.in. 
publikacja postów na 
fanpage'u gry) 

 

 
 

Departament 
Sportu i Turystki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pracownicy DS byli 
członkami komisji 
przetargowych/ofertowych 
powołanych przez 
Wielkopolską Organizację 
Turystyczną  
w ramach realizowanych 
przez nią 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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Departament 
Sportu i Turystyki 

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 

Utrzymanie w mocy 
regulaminu dotyczącego 

zasad korzystania  
z logo Szlaku Piastowskiego, 

szeroka promocja Szlaku 
Piastowskiego 

Kontynuacja udzielenia 
uprawnień administratora na 
stronie: 
www.szlakpiastowski.pl oraz 
udostępnienie adresów  
e-mail bazujących 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a  Fundacją 
Nowy Horyzont, w ramach 
WRPO na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

"Sieć aktywnej 
integracji" - realizacja 

projektu w latach 
2018-2020 

całkowita wartość 
projektu:  

1 707 812,38 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 451 640,52 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  92  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy    

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a  Fundacją 
Partycypacji Społecznej ,  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego  
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

"Aktywność 
zawodowa  

i społeczna jest nam 
bliska " - realizacja 
projektu w latach 

2018-2020 

całkowita wartość 
projektu:  

2 005 017,12 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 704 264,55 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  180  osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 
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Projekty realizowane przez jednostki podległe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

 
 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej w 
Poznaniu 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy   

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a  Miastem  
i Gminą Pleszew/Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pleszewie  
i Stowarzyszeniem Centrum 
Rozwoju, w ramach WRPO  
na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

"Gmina z Inicjatywą - 
szansą na rozwój 

społeczności 
lokalnej" - realizacja 

projektu w latach 
2018-2020 

całkowita wartość 
projektu: 

901 862,15 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 766 582,82 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  100  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji 
 w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy    

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

"Wielkopolska sieć 
wsparcia" - realizacja 

projektu w latach 
2019-2021 

całkowita wartość 
projektu:  

2 081 916,24 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 769628,80 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  200  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 25 porozumień  
o współpracy    

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta 
między ROPS a  Polskim 
Stowarzyszeniem Widoki  
i INFOS Tomasz Żurek ,  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

"NOWA SZANSA  
z WIDOKAMI" - 

realizacja projektu w 
latach 2019-2021 

całkowita wartość 
projektu: 

1 519 843,20 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 291 866,72 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  170  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 12 porozumień  
o współpracy    

 
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 

2018/2019 

3 500 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej 

współorganizacja  
z Poznańskim Oddziałem 

Cykl rajdów po Parkach 
Krajobrazowych 

6 000 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej 
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Polskim Towarzystwem  
Turystyczno-Krajoznawczym 

 
współorganizacja ze 

Szkolnym Klubem 
Sportowym "JANTAR" 

Wiosenne Biegi 
Przełajowe - Racot 2019 

0 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej, popularyzacja akcji 
"Polska Biega" 

 
współorganizacja ze 

Szkolnym Klubem 
Sportowym "JANTAR" 

XXV Bieg Olimpijski - 
Racot 2019 

0 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej, popularyzacja akcji 
"Polska Biega" 

 
współorganizacja ze 

Stowarzyszeniem 
"Ostrzeszowska Lokalna 

Grupa Działania" 
 

XIV "Ogólnopolski 
Festiwal Pasztetników  

i Potraw z Gęsi  
w Ostrzeszowie" 

5 000 zł promocja walorów 
kulturowych Wielkopolski 

współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Boszkowa  
 
 

Czyścimy Jezioro 
Dominickie 

0 zł zwiększenie świadomości 
ekologicznej, usunięcie 

odpadów z brzegów oraz wód 
jeziora 

 
Współorganizacja   

z Fundacją "Zielonka 
Challenge" 

organizacja Zielonka 
Challenge 2019 

5 500 zł edukacja przyrodnicza 
podczas czynnej formy 
wypoczynku, promocja 

walorów PK Puszcza Zielonka 
 

Współorganizacja z Fundacją 
Zakłady Kórnickie 

realizacja projektu 
"Drzewko Franciszka" 

20 000 zł promocja wiedzy ekologicznej  
i przyrodniczej 

 
Liga Ochrony Przyrody konkurs „Formy ochrony 

przyrody w twojej 
okolicy” 

2 600 zł promocja wiedzy ekologicznej  
i przyrodniczej 

 
PTTK Oddział Poznań organizacja centralnego 

zjazdu krajoznawców 
5 000 zł edukacja przyrodnicza 

podczas czynnej formy 
wypoczynku, promocja 

walorów parków 
krajobrazowych 

 
KWOTA CAŁKOWITA:  47 600,00 zł 

 

WORD Leszno 
 

Współudział/ partnerstwo  
z PZMot O/Poznaniu  

w organizacji Turnieju BRD 
Etap podstawowy 

powiatowy, wojewódzki  
 

Turniej BRD  szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

2 245,21 zł Podnoszenie wiedzy z zakresu 
znajomości zasad ruchu 

drogowego oraz kształtowanie 
bezpiecznych zachowań na 

drodze 

Współudział/ partnerstwo  
z PZMot O/Poznań  

w organizacji  
konkursu BRD Szkół  

i Ośrodków Specjalnych 
 

Turniej BRD  szkół  
i Ośrodków Specjalnych 

Poznań Moto Show     

1 384,96 zł Podnoszenie wiedzy z zakresu  
znajomości zasad ruchu 

drogowego oraz kształtowanie 
bezpiecznych zachowań na 

drodze   

KWOTA CAŁKOWITA:      3 630,17 zł 
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2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2019 objęto patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (lub wyrażono 
zgodę na udział w komitetach honorowych) 190 przedsięwzięć i wydarzeń, 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 

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
Biuro 

Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Brukseli 

X edycja Dnia św. Marcina                  
w Brukseli  

Wydarzenie promujące Wielkopolskę.                           
W trakcie wydarzenia goście mogli 

skosztować wypiekanych na miejscu 
rogali świętomarcińskich i specjałów 

wielkopolskiej kuchni 
przygotowywanych przez Lokalną Grupę 

Działania "Solna Dolina" z Kłodawy 
(powiat kolski). Dodatkową atrakcją 

wieczoru był występ grupy 
parateatralnej Asocjacja 2006. 

14.11.2019 r. Siedziba BIWW 

Spotkanie przedstawicieli 
Lokalnych Grup Działania                        
z Wielkopolski i Flandrii 

Nawiązanie współprac i wymiana 
dobrych praktyk pomiędzy Lokalnymi 

Grupami Działania                                       
 z Wielkopolski i Flandrii 

15.11.2019 r. Kasterlee, 
Flandria 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów WRPO 2014+ 
- działanie 8.2 Uczenie się 
przez całe życie. 

Szkolenie 08.01.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów WRPO 2014+ 
- Poddziałanie 8.3.1 
Kształcenie zawodowe 
młodzieży- tryb konkursowy. 

Szkolenie 26.02.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Szkolenie dla beneficjentów 
WRPO 2014+ - „Prawidłowe 
udzielanie zamówień oraz 
rozliczanie projektów w 
ramach Osi Priorytetowej 6, 7 
i 8 WRPO 2014+”. 

Szkolenie 
 

28.03.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów WRPO 2014+  
- Poddziałanie 7.2.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne. 

Szkolenie 18.06.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 
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Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Szkolenie dla beneficjentów 
WRPO 2014+ -„Prawidłowe 
udzielanie zamówień oraz 
rozliczanie projektów w 
ramach Osi Priorytetowej 6,7 i 
8 WRPO 2014+”. 

Szkolenie 27.09.2019 r. 
 
 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Szkolenie dla beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów 
WRPO 2014+ - Standardy 
dostępności w projektach 
finansowych ze środków UE 

Szkolenie 20.05.2019 r. 
03.06.2019 r. 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

 

 
Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów oraz 
beneficjentów – dotyczące 
konkursu nr 3/2019 dla 
partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na wybór 
operacji, które będą 
realizowane w 2019 r.  
w ramach dwuletniego planu 
operacyjnego na lata  
2018-2019. 

szkolenie 30.01.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Spotkanie dotyczące 
możliwości realizacji 
przedsięwzięć w ramach 
PROW 2014- 2020. 

szkolenie 10.04.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Spotkanie konsultacyjno- 
szkoleniowe dotyczące stanu 
realizacji umowy ramowej 
oraz wdrażania poddziałania 
19.2- Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność. 

spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe 16.04.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Spotkanie z przedstawicielami 
LGD KRAINA SANU  
z województwa 
podkarpackiego 
ukierunkowane na omówienie 
możliwości współpracy 
międzyterytorialnej pomiędzy 
LGD podczas Dożynek 
Prezydenckich w Spale.  

spotkanie 14.09.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Spotkanie konsultacyjno- 
szkoleniowe dla LGD 
dotyczące stanu realizacji 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność.  

spotkanie konsultacyjno- szkoleniowe 08.11.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów oraz 
beneficjentów- dotyczące 
konkursu nr 4/2020 dla 

Szkolenie 17.12.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
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partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na wybór 
operacji, które będą 
realizowane w 2020 r.  
w ramach dwuletniego planu 
operacyjnego na lata 2020- 
2021. 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki 

uroczystości 27.09.2019 r. Piła 
 

Otwarcie sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 
 

uroczystości 11.05.2019 r. Czerwonak 

V Międzyregionalna 
Konferencja dotycząca Szlaku 
Piastowskiego „Szlak 
Piastowski- nowe wyzwania” 

inne 14.11.2019 r. Poznań 

Gabinet 
Marszałka 

Obchody 79. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i drugiej masowej 
zsyłki Polaków na Sybir 

uroczystości 12.04.2019 r. Poznań 
 
 

XXI Wojewódzko-
Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie      

impreza 25.08.2019 r. Siedlec 

Obchody 80. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego                                   

uroczystości 27.09.2019 r.  Poznań 

Obchody 101. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego              

uroczystości 27.12.2019 r. Poznań 

Obchody 101. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego                

uroczystości 28.12. 2019 r. Warszawa 

Udział 
przedstawicieli 
Gabinetu 
Marszałka w 
przedsięwzięciach 
organizowanych 
przez inne 
podmioty 

Wielkopolski Kongres Kobiet  wystąpienie przedstawiciela GM na 
Kongresie z prelekcją merytoryczną 

dotyczącą narzędzi polityki 
równościowej ze względu na płeć w 

Poznaniu 

30.03.2019 r. Poznań 

Kongres Kobiet Północnej 
Wielkopolski   

udział przedstawiciela GM w debacie 
merytorycznej podczas VII Kongresu 

Kobiet Północnej Wielkopolski 

16.03.2019 r. Złotów 

Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu – operator Karty 
Różnorodności. 

przyjęcie dokumentu odbyło się w ścisłej 
współpracy z Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu 

15.04.2019 r. Poznań 

Kongres Kobiet Północnej 
Wielkopolski, Stowarzyszenie 
„Metropolia Wielkopolska” – 

wsparcie organizacyjne oraz 
merytoryczne i współpraca przy 

organizacji i prowadzeniu konferencji pt. 
„NIE TYLKO Z BRONIĄ W RĘKU. ROLA 

KOBIET  W SUKCESIE POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO” 

20.05.2019 r. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w Poznaniu 
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3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
 
 
 
 
 

Białostocka Fundacja 
Kształcenia Kadr   

współpraca merytoryczna w projekcie 
PO WER  „Nawigacja 50 PLUS” – 

interdyscyplinarny model zapewnienia 
warunków do pracy osobom po 50 roku 

życia w mikro, małych i średnich 
firmach”  

styczeń – 
marzec  
2019 r. 

Poznań 

ODIHR (Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw 
Człowieka)  

merytoryczny wkład w warsztaty 
eksperckie „Integracja imigrantów na 
poziomie lokalnym: postęp i kolejne 

kroki” 

06.09.2019 r.  Warszawa 

Kaliski Marsz Równości  reprezentowanie  Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego przez 

przedstawiciela GM podczas wydarzenia 
I Kaliski Marsz Równości 

22.09.2019 r. Kalisz 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj 

spotkania 
 

 
Termin 

 
Miejsce 

Spotkanie Wielkopolskiego Ośrodka 
Adopcyjnego i Niepublicznych 
Ośrodków Adopcyjnych- omówienie 
nowych przepisów dot.  sprawozdań 
kwartalnych, projekt ustawy o 
zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej - 
omówienie uwag do projektu 

warsztaty 
merytoryczne  

w zakresie 
procedur 

adopcyjnych 

14.01.2019 r. Poznań 

Spotkanie  Wielkopolskiego Ośrodka 
Adopcyjnego i Niepublicznych 
Ośrodków Adopcyjnych dotyczące 
sprawozdań kwartalnych do 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

warsztaty 
merytoryczne  

w zakresie 
procedur 

adopcyjnych 

09.07.2019 r. Poznań 

Targi VIVA SENIORZY! targi 25-26.10.2019 r. Poznań 
 

Spotkanie  Wielkopolskiego Ośrodka 
Adopcyjnego i Niepublicznych 
Ośrodków Adopcyjnych dotyczące 
projektu "Wspomaganie preadopcji 
kluczem do udanej adopcji" 

spotkanie 
dotyczące 

realizacji projektu 

06.11.2019 r. 
 
 

Poznań 

Spotkanie  Wielkopolskiego Ośrodka 
Adopcyjnego i Niepublicznych 
Ośrodków Adopcyjnych dotyczące 
projektu "Wspomaganie preadopcji 
kluczem do udanej adopcji" 

spotkanie 
dotyczące 

realizacji projektu 

11.12.2019 r. Poznań 
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3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

Spotkanie informacyjne dotyczące 
ogłoszonego w ramach Poddziałania 
1.2.1 Wsparcie udzielane  
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, konkursu nr 
POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 
 

spotkanie informacyjne 14.01.2019 r. WUP w Poznaniu 

Spotkanie informacyjne dotyczące 
ogłoszonego w ramach Poddziałania 
7.1.2 Aktywna integracja- projekty 
konkursowe Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014+, konkursu nr 
RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18 

spotkanie informacyjne 
 

23.01.2019 r.  WUP w Poznaniu 

Konferencja podsumowująca 
badania WUP w Poznaniu  
„ Zapotrzebowanie wielkopolskiego 
rynku pracy na kwalifikacje  
i kompetencje zawodowe w 2018 
roku” oraz „Przemysł spożywczy  
w Wielkopolsce- znaczenie dla 
rynku pracy” 

konferencja  
 

20.03.2019 r. Centrum Konferencyjne Adam’s 
 w Poznaniu 

Wielkopolski rynek pracy- wyzwania 
przyszłości 

konferencja w ramach 
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy  

21.05.2019 r. WUP w Poznaniu 

25-lecie EURES w UE/ 15- lecie 
EURES w Polsce 

Konferencja w ramach 
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy   

21.11.2019 r. WUP w Poznaniu 

Tematyka poszukiwania pracy 
 i przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych / Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu- Oddział 
Zamiejscowy w Koninie/  

Konsultacje indywidualne dla 
podopiecznych Stowarzyszenia 
MONAR- Punkt Profilaktyczno- 

Konsultacyjny w Koninie, 
którzy ukończyli proces 

terapeutyczny 

Bieżące działania 
w zależności od 

zapotrzebowania 

Stowarzyszenie MONAR- Punkt 
Profilaktyczno-Konsultacyjny w 

Koninie 
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3.4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
 

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

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
WORD PIŁA 

 
Konkurs z Prawem jazdy w dorosłość dla 
uczniów szkół średnich 

konkurs marzec WORD w Pile 

Konkurs z Prawem jazdy w dorosłość dla 
uczniów Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Łobżenicy  

konkurs kwiecień WORD w Pile 

Konkurs "Bezpieczny Przedszkolak" konkurs luty  WORD w Pile 
 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół podstawowych   
 

turniej kwiecień ZS nr 2 w Pile Miejskiej 
Miasteczko Ruchu 

Drogowego 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół  średnich 

turniej kwiecień ZS nr 2 w Pile Miejskiej 
Miasteczko Ruchu 

Drogowego 
Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół specjalnych 

turniej luty   Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pile 

 

L.p.  

 

 

Podmiot i nazwa zadania Liczba 
podpisanych 

umów 

 

Wysokość 
przekazanych środków 

finansowych 

 

1.  

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci 
 i Młodzieży "Schola Cantorum"-  Festiwal Zespołów 
Muzyki Dawnej 

1 40.000 zł  

2.  
Stowarzyszenie Czasu Kultury-  Wydanie kwartalnika "Czas 
kultury" 

1 75.000 zł 

3.  
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk-  Konkurs na 
najlepszą książkę o Wielkopolsce 

1 15.000 zł 

4.  Stowarzyszenie LEDNICA 2000-  Koncert "Tyle dobra" 1 10.000 zł 
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5.  
Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"-  Realizacja projektu 
"Kalisz - Stolicą Zagłębia Aforyzmu" 

1 13.000 zł 

6.  
Fundacja Muzeów Wielkopolskich-  Organizacja konkursu 
na najciekawsze wydarzenie muzealne "Izabella 2019" 

1 33.100 zł 

7.  
Fundacja Poznań-Ille et Vilaine Dom Bretanii -  organizacja 
bezpłatnych warsztatów haftu bretońskiego 

1 9.995 zł 

8.  

Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii 
ArteFakt-  projekt artystyczno-arteterapeutyczny pod 
nazwą „IV Wielkopolski Dni Sztuki i Zdrowia” 

1 10.000 zł 

9.  
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Agat”-  
projekt pn. Zielone Targi Złotów 2019 

1 10.000 zł 

10.  
Towarzystwo  Samorządowe-  realizacja działań 
związanych z upamiętnieniem rodziny Błędowskich 

1 15.000 zł 

11.  

Oddział Okręgowy Związku Emerytów i Rencistów w Pile-  
organizacja jubileuszowych XX Prezentacji Dorobku 
Artystycznego Ludzi III Wieku 

1 5 000 zł 

12.  
Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS-  Dni Kultury Rosyjskiej 
w Poznaniu 

1 30.000 zł 

13.  Fundacja Abba Pater-  Festiwal Abba Pater 1 15.000 zł 

14.  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych 
„Twórcze Horyzonty”-  organizacja projektu pn. Portrety 
Ziemi 

1 10.000 zł 

15.  

Stowarzyszenie na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej  
I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu „TRYTON”-   
XI Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych – 
Kalisz 2019 

 

1 10.000 zł 

16.  
Stowarzyszenie Sfera Kultury-  prezentacja zespołu 
Rodlanie we Francji 

1 10.000 zł 

17.  Fundacja Literacka-  wydanie antologii poetyckiej 1 4.000 zł   

18.  
Stowarzyszenie ARTwarium-  współorganizacja projektu 
Przeglądu Talentów Muzycznych "The Voice of Warium" 

1 

 

10.000 zł 

19.  Stowarzyszenie Magnus Ventus-  Piła Fesival & Academy 1 50.000 zł  

20.  
Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"-  obchody 
135-lecia istnienia Towarzystwa 

1 2.000 zł  

21.  
Stowarzyszenie Arte dei Suonatori-  wydanie płyty  
z muzyką dawną  

1 4.000 zł 

22.  
Fundacja HTM-  prezentacja 9 audycji radiowych  
w oparciu o książkę "Wielkopolskie muzea" 

1 9.000 zł 
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2. Gabinet Marszałka 
 

23.  

Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższonego Krzyża 
Świętego-  organizacja VI Festiwalu Muzyki Organowej  
i Kameralnej 

1 10.000 zł 

24.  
Południowo -Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr-  
Seminarium dla dyrygentów 

1 5.000 zł 

25.  

Związek Literatów Polskich o. Poznań-  42. 
Międzynarodowa Konferencja Poetycka. Listopad Poetycki 
2019  

1 6.000 zł 

26.  

Związek Literatów Polskich o. Kalisz-  "Syn Olimpu" 
3.Międzynarodowa Konferencja Poetycka związana  
z 10. rocznicą śmierci Nikosa Chadzinikolau  

1 10.000 zł 

27.  

Stowarzyszenie Kulturalne „Trzeciego Wieku”-  koncert 
jubileuszowy pn. Staropolanie Łączą Pokolenia, w związku 
z 15-leciem działalności Zespołu Tańca Ludowego 
Staropolanie – Wielkopolska 

1 5.000 zł 

28.  
Towarzystwo Feliksa Nowowiejskiego-  projekt 
"Nowowiejski w Poznaniu od 100 lat"  

1 10.000 zł 

29.  
Fundacja Fabryka Sztuki-  wydarzenie pn. MISSA PRO 
DEFUNCTO W. A. MOZART REQUIEM 

1 20.000 zł 

30.  
Fundacja Poznańskie Słowiki - Chór Stuligrosza-  Grand 
Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 

1 20.000 zł 

31.  

Fundacją Wspierania Kultury - Our 'PL'ace Foundation- 
realizacja nagrań materiału fonograficznego w Polskim 
Radiu z udziałem poznańskiej orkiestry Tsigunz Fanfara 
Avantura do 23 grudnia 2019 r.  

1 8.000 zł  

 

RAZEM: 484 095,00 zł   

 

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

 

 
Podstawa 

prawna 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 

1.  
XXII Dzień Judaizmu, 9-29 stycznia 2019 r., 
(Stowarzyszenie COEXIST) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 5 000 zł   

2.  

Konferencja Poznań Model United Nations 
2019, 15 lutego 2019 r.  (Stowarzyszenie 
Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny 
Modrzejewskiej) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 12 000 zł  



40 
 

3.  
Gala Finałowa ALBERTIANA, 18 marca 
2019 r., (Fundacja Anny Dymnej Mimo 
Wszystko) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1  2 800 zł  

4.  
Zawody Żużlowe, 25 marca - 1 kwietnia 
2019, (Klub Sportowy Unia Leszno) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 10 000 zł 

5.  
75. rocznica Wielkiej Ucieczki ze Stalagu 
Luft III w Żaganiu, 24 marca 2019, 
(Fundacja Malta) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 

1 4 000 zł  

6.  
V Wielkopolski Kongres Kobiet, 30 marca 
2019 r., (Stowarzyszenie "Metropolia 
Wielkopolska" ) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 12 000 zł  

7.  
VIII Dni Pracy Organicznej, 15-25 kwietnia 
2019 r. (Stowarzyszenie Unia 
Wielkopolan) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 2 500 zł  

8.  
VII Krajowy Zjazd Delegatów TPPW ,  
8 czerwca 2019 r. (Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 3 500 zł  

9.  

Juwenalia i Kindernalia, 23-25 maja 2019 
r., (Fundacja na Rzecz Integracji 
Środowiska Akademickiego Jeden 
Uniwersytet) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  
 

1 22 140 zł  

10.  
9 Szybowcowe Mistrzostwa Polski,  
13-23 czerwca 2019 r., (Aeroklub 
Ostrowski Lotnisko Michałków) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 15 000 zł  

11.  
Jubileusz 30-lecia Fundacji Pomocy 
Wzajemnej Barka, 7-8 czerwca 2019 r. 
(Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 12 000 zł  

12.  

Współpraca przy sprowadzeniu prochów 
Wincentego Wierzejewskiego 15 lipca 
2019 r. (Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  
 

1 38 000 zł  

13.  

30-lecie Stowarzyszenia Polaków 
Represjonowanych przez III Rzeszę, 26 
kwietnia 2019r., (Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  
 

1 5 000 zł  

14.  

30-lecie Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego, 27 września 2019 
r. (Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  
 

1 10 000 zł  

15.  

Występ artystyczny uczniów z Poznańskiej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Henryka 
Wieniawskiego, 27 września 2019 r. 
(Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego 
Artysty PUER DOCILIS) 

występ 
artystyczny 

podczas 
obchodów  

80. Rocznicy 
powstania 

Polskiego Państwa 
Podziemnego 

1 3 000 zł  

16.  
Bieg Poznań Business Run 2019, 8 
września 2019 r. (Fundacja Poland 
Business Run) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 

1 10 000 zł  

17.  
XV Memoriał im. Arkadiusza Gołasia, 18-
20 października 2019 r.,( Wielkopolski 
Związek Piłki Siatkowej)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 

1 12 000 zł  
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3. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

18.  
5. Bieg Powstania Wielkopolskiego,  
27 grudnia 2019 (Stowarzyszenie "Bieg 
Powstania Wielkopolskiego") 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 24 000 zł  

19.  
Gala Fundacji Mam Marzenie, 14 grudnia 
2019 r. (Fundacja Mam Marzenie) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego  

1 20 000 zł  

20.  

101. rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, 27-29 grudnia 2019 r. 
(Związek Harcerstwa Polskiego - 
Chorągiew Wielkopolska) 

współorganizacja 
uroczystości 101. 
rocznicy wybuchu 

Powstania 
Wielkopolskiego  

1 23 368 zł  

21.  

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury 
Ludowej "Otwórz się na folklor" dla 
laureatów VI Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańców Polskich we Wronkach 

promocja 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Materiały 
promocyjne 

- 

22.  

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w Poznaniu dla 
laureatów VI edycji Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości 

promocja 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Materiały 
promocyjne 

- 

23.  

Stowarzyszeniu Ułana Karpackiego  
dla laureatów konkursu o gen. 
Władysławie Andresie 

promocja 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Materiały 
promocyjne 

- 

24.  

Stowarzyszeniu „Bieg Powstania 
Wielkopolskiego” dla uczestników 5. Biegu 
Powstania Wielkopolskiego (1200 szt. płyt 
DVD „Muzyka Wolności. Poznań 2019”) 

promocja 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Materiały 
promocyjne 

- 

RAZEM: 246 308,00 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”. 
 
 

- 2 8.050.000,00 zł 



42 
 

 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
Konkurs nr 3/2019 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na wybór  operacji, które będą realizowane w 2019 r. 
w ramach dwuletnich planów operacyjnych na lata 2018- 2019 

19 13 252 246,73 zł 

 
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 

 
 

297 732,81 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 

 
 

1 283 323,24 zł 

 
RAZEM: 

 

 
1 581 056,05 zł 

 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 
Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego  
do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
 

- - 1 000 000 zł 

Umowa zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-
Krajoznawczym z siedzibą w Warszawie na Współorganizację 
XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej  
i Turystycznej 

- 1 6 000 zł 

Umowa zawarta z Wielkopolską Korporacją Oddziałów PTTK  
z siedzibą w Poznaniu na Współorganizację XIX Forum 
Publicystów Krajoznawczych 

- 1 10 000 zł 

Umowa zawarta z Klastrem Turystycznym „Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce” z siedzibą w Gnieźnie na Współorganizację  
V Międzyregionalnej Konferencji dotyczącej Szlaku 
Piastowskiego  

-                                                     1 20 000 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem „Jeziorki Aktywna Wieś”  
z siedzibą w Jeziorkach na Współorganizację V Rajdu 
Granicznego Nordic Walking 

- 1 2 000 zł 

RAZEM: 
 

1 038 000,00 zł 
 

Departament Transportu 

Uruchomienie pociągu specjalnego Pirat na trasie Poznań - Piła 
- Kołobrzeg - Poznań,  Stowarzyszenie "Instytut Rozwoju  
i Promocji Kolei" w Poznaniu, 01.06.2019 r., Dzień Dziecka 

- 1 40 000,00 zł 
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4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

Uruchomienie pociągu specjalnego Blues Express na trasie 
Poznań - Lipka Krajeńska - Poznań, 06.07.2019 r.,  

- 1 74 520,43 zł 

Pociąg specjalny 15-lecie RP w UE na trasie Poznań - Szreniawa, 
25.04.2019 r. 

- 1 2 253,87 zł 

Pociąg specjalny uruchomiony na Dni Pary na trasie Wolsztyn - 
Poznań - Gniezno - Trzemeszno - Gniezno - Czerniejewo - 
Gniezno - Poznań - Wolsztyn, Stowarzyszenie Parowozownia 
Gniezno, 7.07.2019 r. 

- 1 20 000,00 zł 

Pociąg specjalny JUBILAT na trasie Poznań - Piła - Poznań,  
140 - lecie linii kolejowej Poznań - Piła, Stowarzyszenie 
Nadwarciańska Kolej Drezynowa, 21.09.2019 r. 

- 1 15 286,32 zł 

Pociąg specjalny - Rodzinna podróż pod parą, na trasie 
Szreniawa - Poznań - Gniezno - Szreniawa, 28.09.2019 r. 

- 1 6 008,94 zł 

Koleje Wolności, 01-04.10.2019 r., trasy:  
Wolsztyn - Leszno - Ostrów - Kalisz - Ostrów - Jarocin - Poznań 
Poznań - Rogoźno - Piła - Rogoźno - Poznań - Wolsztyn  
Wolsztyn-Grodzisk-Środa Wlkp.-Jarocin-Września-Gniezno-
Poznań   
Poznań-Gniezno-Września-Konin-Września-Jarocin-Ostrów-
Leszno-Wolsztyn 
Wolsztyn - Grodzisk - Środa Wlkp. - Jarocin - Września - 
Gniezno - Poznań 
Popularyzacja wiedzy o kampanii wrześniowej 1939 r.  
z uwzględnieniem roli Wielkopolan 

- 1 139 699,08 zł  

Pociąg specjalny JORDAN, 28.12.19-1.01.2020 r., Europejskie 
Spotkanie Młodych we Wrocławiu 

- 1 16 471,06 zł 

Inscenizacja przejazdu historycznego pociągu specjalnego 
"Paderewski" w dniu 26.12.2019 r. z okazji 101. rocznicy tego 
wydarzenia oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego na trasie 
Wolsztyn-Poznań Gł.-Swarzędz-Poznań Gł.-Wolsztyn  

- 1 32 049,32 zł 

 
RAZEM:  

 

 
346 289,02 zł 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba podpisanych 

umów 
 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
Dofinansowanie kosztów działania zakładów 
aktywności zawodowej; 
Przekazano środki finansowe 3 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  
-Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi  
w Puszczykowie na dofinansowanie kosztów 
działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy 

ustawa z dnia  
27 sierpnia 1997 r. 

 o rehabilitacji 
zawodowej 

 i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

- zawarto 3 umowy na 
przekazanie środków  
z budżetu SWW oraz 
podpisano aneksy do 
3 umów (do umowy  
z dnia 15.12.2005 r. 
zawartej pomiędzy 

Województwem 
Wielkopolskim  

a Stowarzyszeniem 
Pomocy 

Humanitarnej w Pile, 
do umowy z dnia 

29.12.2010 r. 

5 106 000,00 zł           
(środki PFRON) 

 
488 800,00  zł                 
(środki SWW) 
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zawartej pomiędzy 
Województwem 
Wielkopolskim  

a Polskim 
Towarzystwem Walki   
z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie 
oraz umowy z dnia  
10 stycznia 2018 r. 
zawartej pomiędzy 

Województwem 
Wielkopolskim  
a Fundacją im. 
Królowej Polski  

św. Jadwigi  
w Puszczykowie ) na 
przekazanie środków  

PFRON będących  
w dyspozycji 
Samorządu 

Województwa 
Wielkopolskiego 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób z niepełnosprawnościami  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych będących w 2019 roku  
w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego; 
ogłoszone zadania: 
1) prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach placówek 
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo  
i społecznie te osoby 
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów  
i warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry  
i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 
 w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej 
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu 
integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym 
środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich 
aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz 
niezależności ekonomicznej, podnoszenia 
umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi,  
w tym sprawowania nad nimi opieki  
i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji 
4) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych 
działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych 
w rynek pracy, w szczególności przez:  
a) doradztwo zawodowe 
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu 
drogi życiowej i zawodowej 

ustawa  z dnia  
27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji 
zawodowej  

 i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  
 

95 57 4 500 000,00 zł 
PFRON 
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5. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu 
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy  
i utrzymania w zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych 
5) zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących 
w trakcie szkolenia 
6) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia społecznego  
i zawodowego 
7) świadczenie usług wspierających, które mają na 
celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego 
życia osób niepełnosprawnych, w szczególności 
usług asystencji osobistej. 

 
RAZEM: 488 800,00– Środki SWW 

9 606 000,00 – Środki PFRON 
 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
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 

60 9 16 570 934,78 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
RPWP.06.02.00-IZ.00-30-001/15 

60 7 8 593 346,40  

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
RPWP.07.01.02-IZ.00-30-001/15 

28 18 23 298 042,11 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014‑2020  
RPWP.07.01.02-IZ.00-30-001/16 

51 29 34 220 840,04 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/17 

34 22 21 528 765,99 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
RPWP.06.02.00-IP.03-30-002/17  

6 0 0 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 
RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/17  38 26 20 132 501,61 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 

30 6 8 357 464,09 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 

43 9 10 333 616,78 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 

63 41 38 333 876,96 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 

52 13 7 262 636,75 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 0 0 0 

 RAZEM: 188 632 025,51 zł 
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6. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych środków 

finansowych 
 

 
WORD KALISZ 

 
Festyn Parafialny organizowany z Parafią  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu 

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

Elementy odblaskowe dla uczestników 
festynu  podczas którego promowano zasady 
BRD wśród dzieci i opiekunów  
(wartość 282,17 zł.) 

Festyn realizowany z Polskim Związkiem 
Wędkarskim, Koło przy WSK Kalisz 

Elementy odblaskowe dla uczestników 
festynu z okazji "Dnia Dziecka", podczas 
którego promowano zasady BRD wśród dzieci 
i opiekunów  
(wartość 143,98 zł.) 

Wspólne działania wraz z Zarządem 
Rejonowym PCK w Kaliszu 

Drobne nagrody promujące BRD dla 
krwiodawców oddających krew dla ofiar 
wypadków drogowych  
(wartość 296,16 zł.) 

Wspólne działania wraz z Zarządem 
Rejonowym PCK w Kaliszu 

Nagrody dla najbardziej zdeterminowanych 
krwiodawców w rzeczywistym oddawaniu 
krwi dla ofiar wypadków drogowych  
(wartość 239,97 zł.)  
Współorganizacja jubileuszu 60-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa PCK 

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

Nagrody dla najbardziej zdeterminowanych 
krwiodawców w rzeczywistym oddawaniu 
krwi dla ofiar wypadków drogowych  
(wartość 239,97 zł.)  
Współorganizacja jubileuszu 60-lecia 
Honorowego Krwiodawstwa PCK 

Wspólne działania z  Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Bogdaju 

Przekazanie 12 szt. nowych węży tłocznych 
oraz 2 szt. nowych mostków przejazdowych 
za łączną kwotę 2 412,77 zł.– będące 
doposażeniem jednostki OSP biorącej udział 
w ratownictwie drogowym 

Półmaraton nocny "Bursztynowa Hellena" 
współorganizowany z OSRiR Kalisz  
i Policyjnym Klubem Biegacza KMP w Kaliszu 

Elementy odblaskowe dla uczestników biegu 
poprawiające widoczność zawodników 
biegnących podczas ruchu drogowego oraz 
nagrody dla zwycięzców  
(wartość 798,75 zł.) 

Współorganizacja rajdu rowerowego 
"Powitanie jesieni 2019" wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku 

Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży 
uczestniczącej w rajdzie  
(wartość 188,12 zł.) 

"Powiatowy Piknik Bezpieczeństwa" 
organizowany wraz z Zarządem Oddziału 
Gminnego OSP w Mikstacie 

Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży  
biorących udział w festynie  
(wartość 231,12 zł.) 

Współorganizacja konkursu plastycznego 
"Bezpiecznie na wsi - Maszyna pracuje  
a dziecko obserwuje" wraz z Placówka 
terenową KRUS w Pleszewie 

Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży  
biorących udział w konkursie   
(wartość 250,80 zł.) 
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Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

Współorganizacja pikniku o tematyce BRD 
wraz z Zarządem osiedla nr 4 w Pleszewie 

Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży  
biorących udział w pikniku  (wartość 141,60 
zł.) 

Współorganizacja konkursu "Bezpieczny 
przedszkolak" wraz z Publicznym 
Przedszkolem Sióstr Salezjanek w Grabowie 
n/Prosną 

Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży  
biorących udział w pikniku  (wartość 96,44 zł.) 

WORD KALISZ RAZEM:  5 321,85 zł 


