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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

 
I. Wstęp 

 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2021” został przyjęty uchwałą XXIII/437/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 9 listopada 2020 roku. 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

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

(Dz. U. 2020 poz. 1057 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 2030 roku, 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 (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.),  
5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,  
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 2021 roku Departamenty 

UMWW oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały  

z przedstawicielami około 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy. 
 
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba rejestrowych organizacji non-profit 

aktywnych w 2020 roku wynosiła w województwie wielkopolskim 9,7 tys. 
 

9,7 tys. 
Liczba stowarzyszeń i fundacji 

działających na terenie 

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

 
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały określone w Ustawie  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumienie albo umowa  

o partnerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

 

3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi 
 
Koordynacja współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi realizowana jest przez 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu, który odpowiada przede wszystkim za 

przygotowanie projektu Programu współpracy, przeprowadzenie jego konsultacji oraz 

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

w posiedzeniach, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz prowadzi lub 

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

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

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

pozarządowego. 

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

realizacji 
 
Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego.  
Informacje nt. konsultacji Programu współpracy na 2021 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,  

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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– komunikaty dotyczące konsultowania projektów dokumentów, w tym Programu 

współpracy, 

–  zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych do 

udziału w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach otwartych 

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

organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. 

 
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. Z powodu epidemii wirusa SARSCoV-2 przez większość 2021 roku 

dyżury te odbywały się w trybie zdalnym.  

 
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. 
 

W 2021 roku w ramach porad prawnych udzielono 118 konsultacji pisemnych (e-mailowych) 

oraz ok. 30 konsultacji ustnych i telefonicznych. Tematyka konsultacji związana była: 

1) z kwestiami formalnymi rejestracji stowarzyszenia bądź fundacji (opiniowanie statutu, 

uchwał, wniosków do KRS), zmian w KRS (statutu, organów statutowych), wykreślenia 

i likwidacji fundacji oraz stowarzyszenia, 

2) z uzyskaniem statusu OPP (opiniowanie i przygotowanie dokumentacji do KRS), 

3) ze zmianą nazwy fundacji (opiniowanie i przygotowanie dokumentacji do KRS), 

4) pomocą przy złożeniu odwołania do SKO i skargi do WSA, w związku z decyzją o zwrocie 

dotacji przez organizację, 

5) kwestiami podatkowymi dotyczącymi działalności stowarzyszenia, 

6) z opiniowaniem kwestii legalności działań związanych z likwidacją oddziału 

stowarzyszenia, 
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7) z kwestiami prawnymi dotyczącymi wykorzystania przez organizację pozarządową 

nieruchomości tzw. pustostanów, 

8) z rejestracją działalności gospodarczej przez stowarzyszenie i fundacje, 

9) z opiniowaniem zapisów umów cywilnoprawnych zawieranych przez organizacje, 

10) z kwestiami prawnymi świadczenia wolontariatu na rzecz organizacji, 

11) z oceną zasadności zgłoszenia do PUODO incydentu związanego z przetwarzaniem 

danych osobowych przez organizację, 

12) z kwestią realizacji art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

13) z formalnymi wymogami związanymi ze zmianą adresu i siedziby Fundacji, 

14) ze wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów formalnych ujętych w wezwaniu 

skierowanym do organizacji przez KRS, 

15) ze wsparciem w wypełnianiu przez organizację formularzy KRS, 

16) ze wsparciem przy opracowaniu i uporządkowaniu tekstu jednolitego statutu 

stowarzyszenia po zmianach, 

17) z kwestią możliwości stosowania mobbingu i naruszenia dóbr osobistych w związku z 

pracą na rzecz stowarzyszenia, 

18) z kwestiami związanymi z wydłużonymi terminami sprawozdawczości podatkowej dla 

organizacji pozarządowych, 

19) z formalnymi wymogami zwoływania i prowadzenia zdalnych posiedzeń organów 

stowarzyszenia, 

20) z analizą formalnych wymogów posiadania tytułu prawnego do lokalu, w których 

stowarzyszenie przechowuje dokumentację księgową, 

21) z kwestią ubezpieczenia (społecznego, OC) osoby, która jest prezesem stowarzyszenia, 

22) z opiniowaniem wystąpienia stowarzyszenia o dostęp do informacji publicznej, 

23) ze zbieraniem 1 % podatku przez OPP na rzecz innej organizacji mającej status OPP. 

 

W ramach porad finansowo- księgowych udzielono 32 konsultacji, z których skorzystało 10  

stowarzyszeń, 13  fundacji, 5 spółdzielni socjalnych oraz 4 podmioty na etapie wyboru formy 

organizacyjnej. 

 

Konsultacje dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii: 

1) darowizny, zasady licytacji przedmiotów otrzymanych w formie darowizn, 
2) opodatkowanie darowizn, ewidencja i sprawozdawczość dotycząca darowizn, 
3) dokumenty zgłoszeniowe organizacji do urzędu skarbowego – NIP-8, 
4) rozliczenie dotacji, 
5) rozpoczęcie działalności organizacji a obowiązki zgłoszeniowe, 
6) zamknięciem roku podatkowego, 
7) wybór formy opodatkowania i formy prowadzenia księgowości, uproszczona 

księgowość, 
8) umowy o pracę członków zarządu organizacji a otrzymane dotacje, 
9) sprawozdanie merytoryczne fundacji z prowadzonej działalności, 
10) dokumentacja likwidacyjna fundacji, 
11) odpisy na fundusze w spółdzielni socjalnej, 
12) umowy organizacji z warsztatami terapii zajęciowej. 
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8. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W roku 2021 rozpoczęła swoją 

działalność Rada IV kadencji. W tym czasie miały miejsce 4 posiedzenie Rady zdalnie, 

1 posiedzenie stacjonarne oraz 8 głosowań obiegowych dot.:  

1) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach (pozytywna 
opinia Rady), 

2) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy (pozytywna opinia Rady), 

3) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (pozytywna opinia 
Rady), 

4) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Dolina Samicy Kierskiej (pozytywna opinia Rady),  

5) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu 
Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie (pozytywna opinia Rady), 

6) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 (pozytywna opinia 
Rady), 

7) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej statut 
Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego Samodzielnego Publicznego 
Specjalistycznego ZOZ w Śremie (pozytywna opinia Rady), 

8) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu 
Specjalistycznemu Zespołowi nad Matką i Dzieckiem (pozytywna opinia Rady). 
 

W trakcie pierwszego posiedzenia zdalnego 24 marca 2021 r. Rada zajmowała się: 

1) wyborem przedstawicieli WRDPP do Konwentu Rad Wojewódzkich, 
2) ustaleniem grup roboczych zajmujących się kolejno: regulaminem WRDPP, 

współpracą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, promocją i konkursem 
Godne Wielkopolski, funduszami unijnymi, 

3) kwestią zaangażowania WRDPP w projekt „Dobre Rady dla RADY”, 
4) kwestią niskiej alokacji środków UE dla Wielkopolski i możliwością interwencji 

WRDPP w tej sprawie. 
 

Drugie spotkanie 28 maja 2021 r. przybliżyło tematykę, prace i plany poszczególnych Grup 

Roboczych, m.in.: 

1) kwestie ujednolicenia dokumentacji i procedur dotyczących otwartych konkursów 
ofert organizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 



8 

 

2) opinii Rady nt.: Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski 
Wschodniej, 

3) uporządkowania Regulaminu Rady. 
 

Trzecie posiedzenie 21 lipca 2021 r. w całości poświęcone było projektowi uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie  występowania mieszkańców województwa 

wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Do przedmiotowego projektu 

uchwały Rada w formie opinii zgłosiła 5 uwag. 

Natomiast czwarte posiedzenie  5 listopada 2021 r. zdominowała dyskusja nad projektem 

programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. 

Ostatnie piąte posiedzenie WRDPP  18 listopada 2021 r. zaowocowało m.in.: 

 Opinią Rady w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

 Uchwałą nr 1/2021 Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18 
listopada 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii nt. projektu programu Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. 

 
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 2021 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 10 191 137,00 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 9 323 194,00 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów jednorocznych.  

W roku 2021 zostały również przekazane środki wynikające z umów wieloletnich, na które 

przeznaczono w sumie 9 686 135,96 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 2021). 
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu: 
 

 
Na realizację zadań publicznych w 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  

29 otwartych konkursów ofert, w tym 8 zostało unieważnionych: 

 
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  
2021 r. 

1.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

400 000,00 zł 
 

400 000,00 zł 385 000,00 zł - 15 000,00 zł 825,88 zł 

2.  Departament 
Kultury 

2 500 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2 312 000,00 zł - - 17 921,59 zł 

3.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
2 600 000,00 zł 2 575 700,00 zł 2 575 700,00 zł - - 57,10 zł 

4.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
1 400 000,00 zł 1 400 000,00 zł 1 339 405,00 zł 8 przypadków - 138 414,75 zł 

5.  Departament 
Korzystania i 
Informacji o 
Środowisku 

50 000,00 zł 45 850,00 zł 45 850,00 zł - - 526,20 zł 

6.  Departament 
Zdrowia 

2 291 137,00 zł 1 715 239,00 zł 1 715 239,00 zł  -  - 2 574,04 zł 

7.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
950 000,00 zł 950 000,00 zł 950 000,00 zł - - 1 282,21 zł 

 
RAZEM 

 
10 191 137,00 zł 9 586 789,00 zł 9 323 194,00 zł 8 przypadków 15 000,00 zł 161 601,77 zł 

 
L.p. 

 
Nazwa ogłoszonego konkursu 

 

 
Data ogłoszenia 

 
Jednostka/Departament 

1.  Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  wspierania zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji w 
2021 roku. 
 
Uchwała Nr 3082/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 23 grudnia 2020 roku. 
 

28 grudnia 2020 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 2021. 
 
Uchwała Nr 3011/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 grudnia 2020 roku, zmieniona uchwałą nr 3297/2021 z dnia 
26 lutego 2021 r. 

11 grudnia 2020 r. 
 
 
 
 
 

Departament Kultury 
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3.  Otwarty konkurs ofert pn. „Wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z 
transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń 
banków żywności do potrzebujących” 
 
Uchwała Nr 3248/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 lutego 2021 roku. 
 

11 luty 2021 r. Departament Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 

 

4.  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 oraz w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce, 
pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich 
poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” 
 
Uchwała Nr 3250/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 lutego 2021 roku. 
 

15 lutego 2021 r. 

5.  Otwarty konkurs ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 
 
Uchwała Nr 3348/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 marca 2021 roku. 
 

12 marca 2021 r. 

6.  Drugi otwarty konkurs ofert pn. „Wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku 
z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń 
banków żywności do potrzebujących” 
 
Uchwała Nr 3452/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 kwietnia 2021 roku. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 3656/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w 
sprawie: unieważnienia drugiego otwartego konkursu ofert pn. 
”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach 
problematycznych w związku z transportem żywności z 
wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do 
potrzebujących” z powodu braku ofert. 
 
 

15 kwietnia 2021 r. 

7.  Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych w 
obszarze „Wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych” pn. ”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA” 
 
Uchwała Nr 4139/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 września 2021 roku. 
 

29 września 2021 r. 

8.  Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej 

1 grudnia 2020 r.  
Departament Sportu  

i Turystyki 
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w roku 2021. 
 
Uchwała Nr 2960/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia  26 listopada 2020 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.  Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2021. 
 
Uchwała  Nr 2987/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 3 grudnia 2020 roku  
 
 

8 grudnia 2020 r. 

10.  Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 
2021. 
 
Uchwała Nr  2988/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 3 grudnia 2020 roku 
 

8 grudnia 2020 r. 

11.  Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku 
Piastowskim””. 
  
Uchwała Nr  3144/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 14 stycznia 2021 roku. 
 

19 stycznia 2021 r. 

12.  Otwarty konkurs ofert  na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i 
krajoznawstwa w roku 2021.  
 
Uchwała Nr  3194/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 28 stycznia 2021 roku. 

2 lutego 2021 r. 

13.  Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych 
 
Uchwała Nr 3294/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2021 r. 
 

26 luty 2021 r.  
Departament Zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również 
warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe   

26 luty 2021 r. 
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Uchwała Nr 3294/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.  Otwarty konkurs ofert   na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych  
 
Uchwała Nr 3585/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 maja 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 3974/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku w 
sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, 
w formie wspierania, zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn. „Organizacja 
szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-
line, webinaria, kursy e-learningowe” oraz unieważnienia otwartego 
konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn. „Realizacja 
programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych” z powodu braku ofert. 
 
 

25 maja 2021 r. 

16.  Otwarty konkurs ofert   na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  
w roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również 
warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe 
 
Uchwała Nr 3585/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 maja 2021 r. 
 

25 maja 2021 r. 

17.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2021: 
 
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 3586/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 20 maja 2021 r. 
 

24 maja 2021 r. 
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18.  Otwarty konkurs ofert  na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych  
 
Uchwała Nr 3975/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z  dnia 19 sierpnia 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4223/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021 roku w 
sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, 
w formie wspierania, zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn. „Organizacja 
szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również warsztaty on-
line, webinaria, kursy e-learningowe” oraz unieważnienia otwartego 
konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn. „Realizacja 
programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych” z powodu braku ofert. 

23 sierpnia 2021 r. 

19.  Otwarty konkurs ofert  na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), w tym również 
warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe  
 
Uchwała Nr 3975/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z  dnia 19 sierpnia 2021 r. 
 

23 sierpnia 2021 r. 

20.  Otwarty konkurs ofert  na realizację,  w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z 
programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w 
zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem  uzależnień oraz 
dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria,  
kursy e-learningowe  
 
Uchwała Nr 4148/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 września 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4315/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2021 roku w 
sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację, w 
formie wspierania, zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania 

30 września 2021 r. 
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uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: 
„Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z 
programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w 
zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz 
dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy 
e-learningowe” i „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla gminnych pełnomocników 
do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
koordynatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych przedstawicieli samorządu 
gminnego, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, w 
tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” z 
powodu braku ofert. 

21.  Otwarty konkurs ofert  na realizację,  w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników systemu pieczy 
zastępczej w zakresie pomocy dzieciom z FAS/FASD i ich rodzicom, w 
tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe 
 
Uchwała nr 4148/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 września 2021 r. 
 

30 września 2021 r. 

22.  Otwarty konkurs ofert  na realizację,  w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (w tym stosowania procedury „Niebieskie 
Karty”), w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-
learningowe 
 
Uchwała Nr 4148/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 września 2021 r. 
 

30 września 2021 r. 

23.  Otwarty konkurs ofert  na realizację,  w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w 
roku 2021: 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 
przeznaczonych dla gminnych pełnomocników do spraw profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorów gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz innych przedstawicieli samorządu gminnego, realizujących 
działania z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym również warsztaty 
on-line, webinaria, kursy e-learningowe 
 
Uchwała Nr 4148/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 29 września 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4315/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2021 roku w 

30 września 2021 r. 
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sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację, w 
formie wspierania, zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2021 pn.: 
„Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pracowników świetlic z 
programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym w 
zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień oraz 
dzieci z FAS i FASD, w tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy 
e-learningowe” i „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla gminnych pełnomocników 
do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
koordynatorów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz innych przedstawicieli samorządu 
gminnego, realizujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień, w 
tym również warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe” z 
powodu braku ofert. 

24.  Otwarty konkurs ofert  na realizację,  w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (narkotykowym) w roku 2021: 
 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych 
 
Uchwała Nr 4224/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 października 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4349/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w 
sprawie  unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację, w 
formie wspierania, zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom ( narkotykowym) w roku 2021 pn. „Realizacja 
programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego 
ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych”  - na ww. konkurs wpłynęła jedna oferta, 
jednakże nie spełniała warunków ogłoszenia konkursowego. 

21 października 
2021 r. 

25.  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 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku: 
 
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 
 
Uchwała Nr 4040/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4196/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października2021 roku w 
sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert 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 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku pn.: „Opracowanie i 
wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w 
szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy 
zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promowanie zdrowego 

1 września 2021 r. 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań w 2021 roku wpłynęło w sumie 966 oferty złożone przez organizacje 

stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz 
zapobieganie zaburzeniom odżywiania” z powodu braku ofert. 

26.  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 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku: 
 
Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinariów 
podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 
 
Uchwała Nr 4040/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2021 r. 
 

1 września 2021 r. 

27.  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 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku: 
 
Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności promowanie 
zdrowego żywienia oraz zapobieganie zaburzeniom odżywiania 
 
Uchwała Nr 4040/2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 1 września 2021 r. 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 4196/2021 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października2021 roku w 
sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert 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 2020 r. poz. 295 i 567) w 2021 roku pn.: „Opracowanie i 
wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w 
szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy 
zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promowanie zdrowego 
stylu życia, w szczególności promowanie zdrowego żywienia oraz 
zapobieganie zaburzeniom odżywiania”  z powodu braku ofert. 

1 września 2021 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 roku 
2021. 
 
Uchwała Nr 3307/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lutego 2021 r. 
 

26 lutego 2021 r. Departament 
Środowiska/Departament 
Korzystania i Informacji o 

Środowisku 

29.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2021 roku. 
 
Uchwała Nr 3264/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 lutego 2021 r. 

18 lutego 2021 r. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 
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pozarządowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to spadek liczby złożonych ofert  

(2017 – 924, 2018 – 1085, 2019- 1146, 2020 - 972). 

 

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 158 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 92 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 2021 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 
 

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

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

Nr 3 załączonej do niniejszego sprawozdania.  

 

Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 11 ofert, żadna nie została odrzucona ze 

względów formalnych. Dofinansowano 2 na ogólną kwotę 15 000,00 zł  

(2017 – 84 209 zł, 2018 – 78 210 zł, 2019 – 30 000, 2020 – 23 550,00).  

Zlecenie zadań w tym trybie zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 3693/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z  10 czerwca 2021 r. w  sprawie:  zlecenia realizacji projektu 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 78 3 

2.  Departament Kultury 420 15 

3.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 108 31 

4.  Departament Sportu i Turystyki 234 92 

5.  Departament Zdrowia 38 11 
6.  Departament Środowiska/Departament Korzystania 

i Informacji o Środowisku 12 1 

7.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 76 5 
 

RAZEM 
 

966 158 
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w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie 

małych grantów oraz Uchwałą Nr 3694/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 

czerwca 2021 roku w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji 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: 
 

 

2.2. Departament Kultury: 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Terenowa gra wiejska Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi 

Lipieńskiej 

08.04.2021 
- 

31.10.2021 

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat 
kultury i tradycji mieszkańców ziemi Wielkopolskiej wśród 
dzieci i młodzieży. Zrealizowano to poprzez zwiedzanie Izby 
Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach. Zorganizowano 
„terenową grę wiejską”.  

około 80 os. 

Pasje sposobem na 
życie 

Stowarzyszenie 
Razem dla Dubina 

15.04.2021 
- 

17.11.2021 

Przeprowadzenie warsztatów muzyczno - teatralnych, 
warsztatów rękodzieła - makrama, warsztatów z 
programowania i robotyki, spektakl teatralno- wokalny 

około 250 os. 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 
beneficjentów 

zadania 

Racot. Tygiel kultur!   
Fundacja "Bonum 
adipisci" - Dążyć do dobra  

02.03.2021 
- 

15.08.2021 

Wykonanie marmurowej tablicy okolicznościowej; 
organizacja wystawy posterowej; wykonanie strony 
internetowej; koncert muzyki organowej; warsztaty 
plastyczne dla dzieci; organizacja rekonstrukcji 
historycznej; zorganizowane oprowadzania po zespole 
pałacowo-parkowym; degustacja dwóch potraw 
typowych dla regionu; koncert Katarzyny Zawady z 
zespołem Classic Modern    

3500 odsłon w 
Internecie; 216 
Ilość wydanych 

bezpłatnych 
biletów 

szacunkowo 716 
osób na koncercie 

Jarocin Festiwal 
2021   

Fundacja Art Fidelis  
01.03.2021 

- 
Organizacja festiwalu: 31 koncertów muzyki 
współczesnej, 5 koncertów finalistów, wyłonionych z 

około 10 tyś. osób 
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2.3.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
 

 

30.09.2021 ponad 180 zgłoszeń w konkursie; 40 wydarzeń 
towarzyszących: panele, spotkania, warsztaty, projekcje 
filmowe 

„SYMFONIA NA 
SKRZYPCE I DJ-a - 
Muzyka Polska ”- 

projekt 
popularyzujący 

kulturę i sztukę w 
miejscowościach 
oddalonych od 

centrów kultury   

Fundacja Ewy Johansen 
"Talent"  

24.04.2021 
- 

20.11.2021 

Zorganizowanie 5 koncertów/audycji w wersji online dla 
5 szkół  

młodzież 5 szkół z 
województwa 

wielkopolskiego 
szacunkowo 

kilkanaście tys. 
osób 

Społeczna 
Pracownia 

Dokumentu 
Pix.house   

Fundacja Pix.House  
14-03-2021 

- 
31.12.2021 

Prezentacja projektów online, 40h zajęć warsztatowych 
i konsultacji indywidualnych online, konkurs 
fotograficzny; Spotkania hybrydowe (online i w Ogrodzie 
Szeląg), prelekcje, wykłady z 12 ekspertami branży 
wydawnictw fotograficznych z Polski i Europy, 
przygotowanie wystawy 

109 zgłoszeń na 
warsztaty; 147 

zgłoszeń do 
konkursu; około 

3000 osób 
biorących; udział w 

wydarzeniach 
online i około 300 

osób na żywo; 
38.667 odsłon -  

w mediach 
społecznościowych 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

Szacowana liczba 
beneficjentów zadania 

„Program poprawy warunków 
fitosanitarnych rodzin 

pszczelich poprzez wsparcie 
zakupu pokarmów pszczelich”. 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy 

Wielkopolski Północnej 
w Chodzieży 

21.05.2021 
- 

30.11.2021 

Zakup i rozdysponowanie  604414 
kilogramów pokarmu pszczelego  na 
terenie Województwa 
Wielkopolskiego w roku 2021                                                                     

4667 

Wsparcie lokalnych organizacji 
pozarządowych w lokalizacjach 
problematycznych w związku  

z transportem żywności  
z wielkopolskich związków 

stowarzyszeń banków żywności 
do potrzebujących. 

Bank Żywności  
w Koninie 

08.04.2021 
- 

30.09.2021 

(1) wsparcie osób potrzebujących: 
52606,35 kg żywności,                                                     
(2) transport do organizacji: 58 
transportów,                                              
(3) wsparcie osób potrzebujących: 
6000 osób 

6 000 

Mobilna kuchnia warsztatowa 
zapobiega marnowaniu 

żywności 

Związek Stowarzyszeń 
Wielkopolski Bank 

Żywności 

05.11.2021 
- 

31.12.2021 

(1) zakup kuchni mobilnej wraz z 
wyposażeniem: 1 szt, 
(2) warsztaty kulinarne: 4 szt 
(zaplanowane na 2022 r.) 

1 

Od seniora do juniora – 
przekazywanie młodszym 

pokoleniom dawnych wiejskich 
tradycji i legend zachowanych 

w pamięci seniorów 

Koło Gospodyń 
Wiejskich Antonin 

02.08.2021 
- 

31.08.2021 

Zakup stołów i ławek biesiadnych, 
zakup obrusów i czajników 

427 

Jesteśmy i działamy 
Opatowskie 

Stowarzyszenie 
Kulturalno - Sportowe 

09.08.2021 
- 

31.10.2021 

Wydanie folderu promującego 
sołectwo, nagranie piosenki i spotu 
reklamowego 

1200 
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2.4.   Departament Sportu i Turystyki: 

 

 

2.5. Departament Środowiska/Departament Korzystania i Informacji o Środowisku: 

 

 

 
Nazwa zadania 

  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

Remont ośrodka 
jeździeckiego w 
Baborówku 

Stowarzyszenie 
Jeździeckie 
Baborówko 

01.04.2021 
- 

31.12.2021 

Poprawa warunków infrastrukturalnych na obiektach 
sportowych wykorzystywanych przez kluby i 
stowarzyszenia sportowe 

500 

Weekend na Szlaku 
Piastowskim 2021 

Klaster Turystyczny 
"Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce" 

30.04.2021 
- 

31.07.2021 

Rezultat obligatoryjny: liczba wydarzeń zorganizowanych 
w ramach akcji - 65 

10 000 

XXIII 
WSPÓŁZAWODNICTWO 
TURYSTYCZNE 
POWIATÓW 
WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO O 
PUCHAR MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

11.06.2021 
- 

31.12.2021 

Rezultat obligatoryjny: liczba odbiorców zdania - udział 
1039 uczestników w 4 imprezach wojewódzkich i 7 
powiatowych.  
Rezultaty fakultatywne: 
* poszerzenie wiedzy na temat walorów turystycznych w 
woj. wielkopolskim - udział 534 uczestników w 7 
powiatowych Olimpiadach Wiedzy Turystyczno- 
Krajoznawczej oraz 1 imprezie wojewódzkiej 
* podniesienie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz umiejętności zachowania się na drodze - 
udział 58 uczestników w Rajdzie samochodowym 
"Ludowiec" 

1 039 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana liczba beneficjentów 

zadania 
 

Eko Leader 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania "Kraina 
nad Notecią" 

17.05.2021 
- 

30.11.2021 

 - opracowano 8 historii edukacyjnych  
w formie komiksu, 
 - przekazano ponad 700 pakietów 
edukacyjnych komiksów, który 
wykorzystywany jest w pracy z dziećmi, 
 - przeprowadzono kampanię promocyjno-
edukacyjną dotyczącą pozytywnych zachowań 
proekologicznych, 
 - zorganizowano konkurs ekologiczny dla 
rodzin. 

236 417 

Przeprowadzenie 
kampanii 

informacyjno - 
edukacyjnej 

ZASOBY WODNE 
NASZYM 

SKARBEM - 
DBAJMY O NIE! 

Stowarzyszenie 
Powidzkiego 

Parku 
Krajobrazowego 

01.06.2021 
- 

31.10.2021 

 - dystrybucja na terenie całej Wielkopolski za 
pośrednictwem mediów regionalnych oraz 
Internetu edukacyjnego reportażu 
promującego dbałość o środowisko, zwłaszcza 
zasoby wodne pn. "Zasoby wodne naszym 
skarbem - dbajmy o nie!" 

39 609 
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2.6. Departament Zdrowia: 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

4S – Sprawdzone Skuteczne 
Szkolenie Sprzedawców –  

program profilaktyczny 
podnoszący świadomość 
sprzedawców napojów 

alkoholowych w aspekcie 
skutecznego przestrzegania 

prawa 

Fundacja Centrum 
Działań 

Profilaktycznych 

21.06.2021 
- 

31.12.2021 

- zwiększenie świadomości społecznej sprzedawców 
napojów alkoholowych z terenu województwa 
wielkopolskiego, 
-wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania 
substancji psychoaktywnych,  
- zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-
alkoholowych norm środowiskowych) 

4 636 

Żeby nigdy – przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

narkotykowym i/lub 
alkoholowym 5 

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite  

06.09.2021 
- 

30.11.2021 

- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla 
młodzieży, 
- przekazanie materiałów edukacyjnych dla młodzieży, 
- zapewnienie wyżywienia dla młodzieży podczas 
warsztatów, 
-zapewnienie wsparcia i pomocy młodzieży, 
doświadczającej trudności w związku ze stosowaniem 
środków psychoaktywnych,  
- kształtowanie i wzmacnianie postaw przeciwnych  
używaniu substancji psychoaktywnych, 
- poprawa relacji interpersonalnych  
oraz wzajemnej komunikacji  
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
emocjami, konstruktywnego rozwiązywania problemów, 
- budowanie pozytywnego obrazu siebie samego 

20 

Letnia akademia socjoterapii 
w Jastrzębiej Górze -  

organizacja wypoczynku 
wakacyjnego  

(w okresie wakacji letnich), 
połączonego z 

oddziaływaniem  
socjoterapeutycznym, w 

ramach profilaktyki 
selektywnej dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z 

problemem uzależnień 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, 

Edukacji,  
Promocji Zdrowia  

i Rehabilitacji 

26.07.2021 
- 

22.08.2021 

- 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 

147 

Trzeźwa ciąża - zdrowe 
dziecko 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, 

Edukacji,  
Promocji Zdrowia  

i Rehabilitacji 

19.11.2021 
- 

31.12.2021 

- przeprowadzenie szkoleń dla osób zatrudnionych  
w systemie pieczy zastępczej,  
- wykształcenie świadomości szkodliwego wpływu napojów 
alkoholowych na rozwój płodu i złożonych zaburzeń 
neurorozwojowych FAS/FASD u noworodków,  
- nabycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania 
dziecka z FASD i innymi dysfunkcjami intelektualnymi  
w rodzinie, szkole i społeczności, 
- poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka,  
- poznanie praw, jakie przysługują rodzinom  
wychowującym dziecko z FASD,  
- praktyczne przygotowanie do wdrożenia sprawdzonych 
technik pomagających w procesie edukacji dziecka z FASD,  
- trwałe zwiększenie świadomości w zakresie 
odpowiedzialności prawnej i moralnej za wychowywanie 

60 
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2.7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

dziecka z FASD, tworzenia warunków i przestrzeni do 
zdobycia zawodu i przygotowania do dorosłego życia 

Mówimy STOP przemocy w 
rodzinie 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich 

26.11.2021 
- 

31.12.2021 

- przeprowadzenie szkoleń i warsztatów  dla specjalistów 
działających na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie,  
- zwiększenie  wiedzy na temat zjawiska przemocy  
w rodzinie, jego negatywnych skutków w wymiarze 
indywidualnym, rodzinnym i społecznym,  
- wykształcenie umiejętności i kompetencji diagnozowania 
przemocy, skuteczniejszego pomagania i wspierania 
terapią osób, doświadczających przemocy w rodzinie, 
- zwiększenie wrażliwości służb i instytucji pomocowych na 
cierpienie i bezradność ofiar przemocy oraz wychodzenie  
z kryzysu, dzięki własnym zasobom, 
- trwałe zwiększenie skuteczności interwencji domowych,  
z wykorzystaniem procedury "Niebieskiej Karty",  
w zakresie diagnozowania  zjawiska przemocy domowej 
oraz potrzeb materialnych i terapeutycznych, 
- trwałe zwiększenie świadomości bezwzględnego 
kierowania sprawców przemocy do grup korekcyjno - 
edukacyjnych oraz uruchamianie procedury leczenia 
odwykowego, 
- trwałe zwiększenie motywacji do realizowania 
profilaktyki wypalenia zawodowego służb i instytucji 
pomocowych, doskonalenia oraz wzmacniania ich 
kompetencji i umiejętności osobistych 

123 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentó

w zadania 
 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 
polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 
monitoringu wydawania żywności 
dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi -  
Pomoc żywnościowa dla 
najuboższych mieszkańców 
Wschodniej Wielkopolski 
polegająca na przyjmowaniu, 
magazynowaniu i dystrybucji 
żywności dla potrzebujących za 
pośrednictwem 
współpracujących organizacji 
pozarządowych 

Bank Żywności w 
Koninie 

1.06.2021 
- 

30.11.2021 

- przekazano potrzebującym 256.095,76 kg żywności; 
- z pomocy skorzystało 15.284 osoby, podopieczni 
gminnych ośrodków pomocy społecznej, jak też licznych 
organizacji pozarządowych; 
-w zakresie dystrybucji współpracowano z 78 
podmiotami (opsy, dpsy, organizacje pozarządowe). 

15.284 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  
Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin 

Stowarzyszenie 
"Dziecko" 

01.06.2021 
- 

30.11.2021 

 zrealizowano warsztaty kompetencyjne dla rodziców - 
30 godzin dydaktycznych dla 12 osób, 
-przeprowadzono warsztaty socjoterapeutyczne dla 
dzieci - 30 godzin dydaktycznych dla 20 osób, 
- zrealizowano szkolenie (2 godziny zegarowe)  
i warsztaty (4 godziny zegarowe) dla dorastającej 
młodzieży (łącznie wzięło w nich udział 15 osób), 

247 
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3. Problemy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

Główne kwestie problemowe wg departamentów UMWW i ROPS w Poznaniu: 
 

1) Niestosowanie się organizacji pozarządowych do zapisów umów zawartych z UMWW oraz 
nieznajomość treści podpisanych umów. 

2) Nieczytanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje braki formalne  
w składanych ofertach, a także problemy przy rozliczeniach dotacji. 

3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (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. 

- uruchomiono Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego (120 
godzin dyżurów), 
- zorganizowano 10 mediacji dla rodzin 
- opracowano materiały informacyjno-edukacyjne (120 
egz. broszury na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, 
20 publikacji medialnych, 5 publikacji elektronicznych), 
- zorganizowano szkolenie z fonoholizmu i 
patostreamingu w wymiarze 14 godzin 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w 
województwie wielkopolskim - 
Razem przeciw przemocy 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie 

Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

01.06.2021 
- 

30.11.2021 

 - Zrealizowano 99 godzin indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 
- Przeprowadzono 108 sesji indywidualnych wsparcia 
terapeutycznego i interwencji kryzysowej; 
- Przygotowano 6 webinariów poświęconych 
problematyce przemocy. 

380 

Działalność na rzecz integracji 
cudzoziemców - Wspieranie 
inicjatyw na rzecz integracji 
społecznej imigrantów - "Nowi 
sąsiedzi" 

Fundacja Na 
Prostej Drodze 

1.06.2021  
-  

30.11.2021 

 - efektem jest film, który został udostępniony szerszej 
publice o zasięgu ponadlokalnym na kanale You Tube,                                    
-nastąpiło większe zrozumienie i zacieśnienie więzi, 
integracja społeczeństwa narodowości polskiej  
z ukraińską 
- zmniejszyło się ryzyko wystąpienia konfliktów między 
ludnością dwóch narodowości, 
- stworzono płaszczyznę do integracji między osobami  
o podobnych zainteresowaniach. 

20 

Promowanie pozytywnego 
wizerunku seniora, np. 
wolontariat senioralny, kampanie 
społeczne -STARszaki - kampania 
promująca pozytywny wizerunek 
osób starszych 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

Edukacji 
Obywatelskiej 

CREO 

1.06.2021 
- 

30.11.2021 

1 ogólna kampania społeczna oraz 7 kampanii szkolnych 
zorganizowanych przez uczniów. 
14 (7 warsztatów i 7 kampanii społecznych 
zorganizowanych w szkołach). 
110 (uczniowie i uczennice, którzy włączyli się  
w działania wolontariackie promujące pozytywny 
wizerunek seniora). 
23 (7 szkół, które włączyły się w projekt oraz 16 
instytucji/NGO, które otrzymały materiały stworzone  
w projekcie). 
10 (liczba materiałów w mediach społecznościowych 
i/lub w mediach online/tradycyjnych stworzonych  
w ramach projektu. 

86 000 
(kampania 
społeczna) 
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7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentacji księgowej. 
8) Ograniczenia logistyczne i organizacyjne związane z realizacją zadania publicznego  

w związku ze stanem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 
 
 

IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
 

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

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady Rynku 

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

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

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku 

pracy (Wielkopolski Klub Kapitału, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Fundacja 

Aktywności Lokalnej, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie Kongres 

Kobiet).  

 
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji 
 
 

2.1. Program współpracy na rok 2021 
 

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 2561/2020 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 roku rozpoczął konsultacje projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, których 

zakończenie wyznaczono na 15 września 2020 r.  

  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

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

wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  

mailto:pozytek@umww.pl
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Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl,  internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.  
 

W konsultacjach wzięła udział 1 organizacja pozarządowa, która  zgłosiła  5  uwag i  propozycji 

oraz otrzymano pisemną pozytywną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego zawierająca 6 propozycji zmian -  wszystkie  zostały  przekazane  do  rozpatrzenia  

właściwemu merytorycznie departamentowi/jednostce. Za przeprowadzenie konsultacji 

odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr. 

 

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). 
 

 
  

Departament/ 
Jednostka 

Konsultowany dokument 
forma/y 

konsultacji  
termin 

konsultacji  

 
ilość 

uczestniczących 
podmiotów 

 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej  
w Poznaniu 

Konsultacje projektu Wielkopolskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na lata 2021-2025 

droga mailowa -
formularz uwag 

13.12.2021 r. 

konsultacje otwarte 
(OPS/MOPR/MOPS, 
PCPR, SOW, OIK, NGO, 
strona internetowa 
ROPS) 

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski na lata 2021-2027 

Spotkanie Komitetu ds. 
Ekonomii Społecznej 

04.11.2021 r. ok. 10 

 Konsultacje projektu Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. 
Ekonomia Solidarności Społecznej  

zdalne 30.09.2021 r. 2 

 Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

zdalne 13.08.2021 r. 3 

Zdalne konsultacje dot. Projektu Ustawy o 
ekonomii społecznej 

zdalne 18.06.2021 r. 1 

Konsultacje "PROJEKT UMOWY PARTNERSTWA 
DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-
2027 W POLSCE" 

zdalne 18.02.2021 r. 2 
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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 

Grupa Konsultacyjna 
Wielkopolska 2021 

Głównym zadaniem było 
wsparcie prac programowych 
nad regionalnym programem 

operacyjnym dla 
województwa 

wielkopolskiego na lata 2021-
2027. Z przepisów 

rozporządzenia wynika, że 
państwa członkowskie 
powinny angażować 
partnerów w trakcie 

przygotowywania i wdrażania 
programów. W skład Grupy 
weszli m.in. przedstawiciele 

partnerów społeczno-
gospodarczych i organizacji 

pozarządowych. 

Grupa została powołana 
1 października 2020 

roku Uchwałą  Nr 
2762/2020 

Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego 

Odbyło się ok. 10 spotkań. W ramach prac 
Grupy konsultowane były wszystkie istotne 
etapy i kwestie związane z przygotowaniem 
Programu. Prace w ramach Grupy polegały na 
wzajemnym informowaniu i dyskusji o 
istotnych założeniach Programu wynikających 
z dokumentów, wytycznych, spotkań, dyskusji 
nad wyzwaniami dla regionu i propozycjami 
rozwiązań prezentowanymi przez członków 
GK.  

Grupa robocza IZ ds. 
informacji i promocji 

WRPO 2014+ 

Planowanie i monitorowanie 
działań informacyjno- 

promocyjnych WRPO 2014+ 

Okres realizacji WRPO 
2014+ 

1. Planowanie działań informacyjno - 
promocyjnych na kolejny rok. 
2. Podsumowanie i ocena dotychczasowych 
działań informacyjno - promocyjnych. 
3. Organizacja i koordynacja bieżących 
wydarzeń informacyjno - promocyjnych. 

 

Grupa Sterująca 
Ewaluacją  dla 

Wielkopolskiego 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego na lata  

2014-2020  

Wsparcie Jednostki 
Ewaluacyjnej WRPO 2014+  
w następującym zakresie: 

identyfikacji obszarów 
badawczych, formułowania 
propozycji zakresu badań, 

opiniowania wyników badań 
po prezentacji wykonawcy,  

opiniowania zapisów projektu 
Planu Ewaluacji 
Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -

2020 oraz projektów jego 
aktualizacji 

Okres realizacji WRPO 
2014+ 

1. Opiniowanie zapisów projektu  aktualizacji 
PE WRPO 2014+ oraz decyzja w sprawie 
przyjęcia przedmiotowego projektu                                                                   
2. Opiniowanie wyników badania Ewaluacja 
skuteczności projektów pozakonkursowych  
w ramach Poddziałania 8.3.3 „Czas 
zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” 
oraz Poddziałania 8.1.3 „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020”               
3.Dyskusja na temat możliwości realizacji 
dalszych edycji ewaluacji „Wpływ interwencji 
WRPO 2014+ 
na zatrudnienie i rynek pracy w województwie 
wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba 
osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 
rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 
programu”  oraz sformułowanie  wniosków do 
rozważenia przy formułowaniu OPZ. 

 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 

Regionalny Program 
Operacyjny 2014+ 

Monitorowanie realizacji 
WRPO 2014+ 

Okres realizacji WRPO 
2014+ 

1. Zatwierdzanie Kryteriów wyboru projektów 
WRPO 2014+ i Rocznych Planów Działań dla osi 
priorytetowych Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
2. Zatwierdzanie Kryteriów wyboru projektów 
WRPO 2014+ dla osi priorytetowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
3. Zatwierdzanie zmian WRPO 2014+  
w związku z nadzwyczajną sytuacją 
epidemiczną. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji WRPO 
2014+ za 2020 rok. 
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5. Zatwierdzenia zmian Strategii komunikacji 
WRPO 2014+. 
6. Zmiana Planu Ewaluacji WRPO 2014+ 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Grupa Robocza ds. 
KSOW  

w województwie 
wielkopolskim 

Opiniowanie zgłoszenia 
nowych operacji własnych do 

dwuletniego Planu 
operacyjnego KSOW na lata 

2020-2021, operacji 
partnerów KSOW, propozycje 

zmian do tych planów oraz 
opiniowanie sprawozdań 
półrocznych, rocznych i 

dwuletnich z realizacji Planu 
działania KSOW na lata 2014-

2020.                    

od 01.01.2021 - 
31.12.2021 

W związku z pandemią COVID-19 uchwały 
grupy roboczej podejmowane były w trybie 
obiegowym. W 2021 r. Grupa Robocza podjęła 
łącznie 9 Uchwał.  

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 

Grupa robocza ds. 
edukacji i animacji 

Upowszechnianie działań 
edukacyjnych oraz wsparcie 
jst i społeczności lokalnych  

w zakresie rozwoju ES i 
włączanie rozwiązań z 

zakresu ES w polityki lokalne  

2019-2022 

Upowszechnianie narzędzi zwiększających 
wiedzę o  przedsiębiorczości społecznej wśród  
dzieci i młodzieży, warsztaty, doradztwo (m. in. 
dla środowisk oświatowych), spotkania  
z samorządem lokalnym 

Grupa robocza ds. 
promocji 

Zwiększanie widoczności 
podmiotów ekonomii 

społecznej 
2019-2022 

Przyznanie certyfikatów Znak Jakości – Zakup 
Prospołeczny, informowanie o działalności 
PES, zwiększanie świadomości na tematy 
związane z działalnością PES/PS 

Grupa robocza ds. 
rehabilitacji ON 

Wsparcie działań w obszarze 
reintegracji osób  

z niepełnosprawnościami 
2019-2022 

Wymiana informacji dot. funkcjonowania 
instytucji wsparcia osób  
z niepełnosprawnościami w czasie pandemii. 
Organizacja spotkania informacyjnego dot., 
tworzenia ZAZ w Wielkopolsce 

Grupa robocza ds. 
zatrudnienia 
socjalnego 

Wsparcie działań podmiotów 
zatrudnienia socjalnego 

2019-2022 

Wypracowanie postulatów  dot. zmiany 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, współpraca  
z DZ UMWW w zakresie konkursu na pierwsze 
wyposażenie CIS. Przekazywanie informacji  
o ustaleniach MRiPS dot. Funkcjonowania CIS 
w czasie pandemii, spotkania informacyjne  
w zakresie działalności CIS/KIS 

Grupa robocza ds. 
sieci OWES 

Wsparcie systemu ekonomii 
społecznej poprzez 

współpracę z OWES-ami 
2019-2022 

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
poprzez realizowany w 2021 roku mechanizm 
zakupowy, przygotowanie założeń do 
wydłużenia projektów OWES, współpraca   
w zakresie nowej perspektywy finansowej.  

Grupa robocza ds. 
finansowa, 

sieciowania, 
współpracy z 

biznesem 

Wsparcie doradców 
biznesowych, rozwój marki 
społecznie odpowiedzialnej 

Klunkry wielkopolskie 

2019-2022 

Stworzenie nowych produktów w marce 
Klunkry wielkopolskie/ rozwój marki - m.in.. 
Warsztaty biznesowe, przygotowanie sklepu 
internetowego, kampania promocyjna  
w mediach społecznościowych itp..  



28 

 

4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 

 
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, ROPS i WUP: 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 
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Pracownicy DS współpracowali 
merytorycznie przy opracowywaniu 
wydawnictwa "Wielkopolska. Kemping - 
karawaning - biwak" wydawanego przez 
Wielkopolską Organizacją Turystyczną. 

Opracowywanie 
wydawnictwa: 

"Wielkopolska. Kemping - 
karawaning - biwak"  

współpraca 
niefinansowa 

wydanie wydawnictwa: 
"Wielkopolska. Kemping - 

karawaning - biwak"  

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 

 
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. 
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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 
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Marka Klunkry wielkopolskie. W skład 
partnerstwa wchodzą podmioty ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstwa społeczne oraz 
wielkopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz SWW/ROPS 

Marka odpowiedzialnego 
społecznie designu - 

Klunkry Wielkopolskie 

W ramach tej 
współpracy nie 

przekazujemy środków 
finansowych ale 

wspieramy rozwój 
marki poprzez 

opracowanie projektów 
produktów, 

przygotowanie 
prototypów a następnie 
przekazanie licencji na 

wykonywanie 
produktów 

wchodzących w skład 
marki. 

Wsparcie potencjału PES  
i PS poprzez zwiększanie 

widoczności oferowanych 
produktów i usług. 

Wsparcie w zakresie 
projektowania nowych 

produktów wchodzących  
w skład marki oraz wsparcie 

w etapie ich 
prototypowania. 

Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa na temat 
firm społecznych i profilu 

ich działalności. Stworzenie 
wspólnego sklepu 

internetowego, który 
umożliwia zakup 

oferowanych przez markę 
produktów. 

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 - II edycja " - 
realizacja projektu  

w latach 2020-2021 

Całkowita wartość 
projektu:  

1 943 837,04 zł 
kwota dofinansowania  
z UE  - 1 652 261,48 zł 

Rezultaty  w ramach 
realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  180  osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy    
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 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy  

Partnerzy: Starostwa 
Powiatowe, organizacje 
pozarządowe, uczelnie 

wyższe, związki 
zawodowe, organizacje 

pracodawców 

Brak 

 Dwa zaplanowane w 2021 
r. wydarzenia nie odbyły się 

z uwagi na pandemię 
COVID-19 
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Projekty realizowane przez jednostki podległe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

 
2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2021 objęto patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (lub wyrażono 
zgodę na udział w komitetach honorowych) 96 przedsięwzięć i wydarzeń, których 
organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku 
publicznego. 
 
3. Konferencje, seminaria, sympozja i wydarzenia, w których udział brali 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa projektu/zadania 

 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Wielkopolskiego 

 
 

Współrealizacja warsztatów ze 
Stowarzyszeniem Gmin 
Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego 

Warsztaty dla służb 
mundurowych dotyczące 

przepisów z zakresu 
ochrony krajobrazu, 

przyrody i środowiska; 
celem warsztatów było 

omówienie regulacji 
prawnych oraz 

zaprezentowanie dróg 
postępowania w razie 

stwierdzenia naruszeń. 

brak 

edukacja służb mundurowych 
w zakresie przepisów 

obowiązujących na obszarach 
chronionych 

Współrealizacja konferencji 
popularnonaukowej ze 
Stowarzyszeniem Gmin 
Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego   

Konferencja 
popularnonaukowa   

w ramach cyklu:  
„Współistnienie terenu 

przemysłowego i 
chronionego” pn. 

„Adaptacja do zmian 
klimatu a zasoby wodne 

Wielkopolski”   

brak 
edukacja w zakresie zmian 

klimatu oraz zasobów wodnych 
Regionu  

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj 

spotkania 
 

 
Termin 

 
Miejsce 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 
 

Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie 
projektów w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 
2014+ webinarium 29.06.2021 UMWW 

Szkolenie pn. „Środowiskowe Centra Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci i młodzieży” webinarium 29.09.2021 UMWW 
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 Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej  webinarium 15.12.2021 UMWW 

Prawidłowe udzielanie zamówień oraz rozliczanie 
projektów w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 
2014+ webinarium 21.12.2021 UMWW 

Konferencja konsultacyjna Projektu Programu 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI NA LATA 
2021-2027 konferencja 30.09.2021 MTP on- line 

 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

 

Spotkanie online dla organizacji pozarządowych "Wsparcie 
organizacji pozarządowych w 2022 roku - Otwarte 
konkursy ofert na realizację zadań  
w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz: 
- organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, 
- poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2021" 

konferencja 
online 

14.12.2021 Poznań 

Spotkanie online dla organizacji pozarządowych nt. 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. 

inne 15.12.2021 platforma ZOOM 

Spotkanie online dla organizacji pozarządowych 
„ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A USTAWA O 
DOSTĘPNOŚCI” 

szkolenie 17.12.2021 platforma ZOOM 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
wiejskich 

 

Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe online dla lokalnych 
grup działania dotyczące zwiększenia budżetu LGD oraz 
aktualizacja LSR 

Spotkanie 
konsultacyjno-

szkoleniowe 

26.05.2021 UMWW 

Konferencja online dla lokalnych grup działania 
poświęcona wielofunduszowej realizacji LSR w ramach 
Planu Strategicznego WPR 2023-2027 

konferencja 15.05.2021 UMWW 

Gabinet 
Marszałka 

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej.                                                      
Z uwagi na epidemię COVID-19 złożona została wiązanka 
przez władze województwa, powiatu i miasta bez udziału 
mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono 
działania promocyjne. Współorganizatorem obchodów 
było  Stowarzyszenie "Katyń"   13 kwietnia 2021 Poznań 

 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego                                                                 
Uroczystość przy Pomniku Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej. W ramach rocznicy ukazały 
się apele w prasie regionalnej. Współorganizatorem 
uroczystości był  Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Wielkopolska.   27 września 2021 Poznań 

Obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 27  grudnia w tym złożenie kwiatów na 
mogile gen. Stanisława Taczaka i pułkownika Wincentego 
Wierzejewskiego, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.  
Uroczystość przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich 
była transmitowana na stronie 27grudnia.pl. W ramach 
przedsięwzięcia została zrealizowana kampania 
internetowa, trwająca od 8 do 28 grudnia 2021 r. Można 
było ją śledzić na portalach ogólnopolskich, na ekranach 
LCD taborów należących do  Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego oraz do Kolei Wielkopolskich, na wybranych 
citylightach przystankowych w Poznaniu, na ekranie 
umiejscowionym przed wejściem głównym na 
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz na C.H. Avenida.  
Ukazały się apele Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego na łamach: „Gazety Wyborczej” (wydanie 
poznańskie i warszawskie), „Głosu Wielkopolskiego”, 
„Monitora Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej  
i fanpage Urzędu Marszałkowskiego, a na elewacji 
budynku Urzędu Marszałkowskiego zamontowano 
ekspozycję tematyczną składającą się z 5 banerów,   27 grudnia 2021 Poznań 
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym w ramach zadań lub 

kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego poza Programem współpracy 

 
1. Gabinet Marszałka 
 

nawiązującą do rocznicy. Współorganizatorem 
uroczystości było Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919  

Obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 28 grudnia  złożenie wiązanek przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza Plac Marszałka J. Piłsudskiego oraz 
na Cmentarzu Wojskowym. Współorganizatorem 
uroczystości było Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919   28 grudnia 2021 Warszawa  

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

 

 
Podstawa 

prawna 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 

1.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas XXV Spotkań Młodych LEDNICA 2000,  
5 czerwca 2021 
(Stowarzyszenie Lednica 2000) 

usługa promocji 1 20 000,00 zł  

2.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas zawodów żużlowych- 71. Memoriał Alfreda 
Smoczyka,  
11 lipca 2021 r. w Lesznie 
(Klub Sportowy Unia Leszno) 

usługa promocji 1 10 000,00 zł  

3.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego  
w okolicznościowym wydaniu ogólnopolskiego 
miesięcznika „Gazety Sołeckiej”, który ukazał się  
w związku z jubileuszem 30-lecia ruchu 
stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce 
(Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów) 

usługa promocji 1 3 690,00 zł  

4.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas 49. Szybowcowych Mistrzostw Polski 
Juniorów, 17-29 sierpnia 2021 roku na terenie Lotniska 
Michałków 
(Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków) 

usługa promocji 1 15 000,00 zł  

5.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas XVI Memoriału im. Arkadiusza Gołasia,   
25-26 września 2021 roku w Zalasewie 
(Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia) 

usługa promocji 1 12 000,00 zł  

6.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas zawodów pn. „Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego i Finał Pucharu Polski WKKW – 
Baborówko Autumn Show,  
30 września – 03 października 2021r. w Baborówku 
(Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko) 

usługa promocji 1 18 000,00 zł  

7.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas  „X Jubileuszowych Dni Pracy Organicznej”, 
które odbyły się w dn. 11,14 oraz 16 października 
2021r. w Poznaniu 
(Stowarzyszenie Unia Wielkopolan) 

usługa promocji 1 4 000,00 zł  

8.  
Usługa promocji województwa wielkopolskiego w 
publikacji "Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 

usługa promocji 1 15 000,00 zł  
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2. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

2001-2020" 
(Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego) 

9.  
Usługa promocji województwa wielkopolskiego w 
roczniku nr 27 - Powstaniec Wielkopolski 
(Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego) 

usługa promocji 1 7 000,00 zł  

10.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas XVII Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji 
Mam Marzenie, 11 grudnia 2021r. w Poznaniu 
(Fundacja Mam Marzenie) 

usługa promocji 1 10 000,00 zł  

11.  
Gabinet Marszałka realizował dwie wysyłki pocztowe na koszt UMWW: wysyłka rocznika - Powstaniec Wielkopolski wydawanego przez 
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz zaproszeń z okazji 82. rocznicy wydania rozkazu utworzenia 
pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów przez władze ZSRR, organizowane przez Stowarzyszenie Katyń. 

12.  

Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem „Katyń”, która dotyczyła nawiązania współpracy w zakresie organizacji wystaw pn. 
„Powstańcy Wielkopolscy, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu”, służącej propagowaniu wiedzy  
o Powstaniu Wielkopolskim i Zbrodni Katyńskiej, a także pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości regionalnej przez odwoływanie się do 
tradycji i osiągnięć poprzednich pokoleń. Umowa była bezkosztowa. 

13.  
GM przekazał także materiały promocyjne następującym organizacjom: 
- Stowarzyszeniu Ułana Karpackiego – nagrody w dwóch konkursach historycznych, 
- na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021 

RAZEM:  114 690,00 zł 

 
Nazwa zadania 

 

 
Liczba ofert 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego 
 

Pokrycie w części kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Województwa Wielkopolskiego, poprzez 
dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przydatnego  
w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych 

1 2 2 654 603,71 zł 

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
na wybór operacji realizowanych w 2021 roku  w ramach dwuletniego 
planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie 
wielkopolskim 

17 11 358 448,95 zł 

 
Departament Polityki Regionalnej 

 
Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Koninie (Uchwała Nr XIX/503/16 SWW z 30 maja 2016 2 1 286 666,80 zł 
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r., Uchwała Nr 2348/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z 6 lipca 2016 r.) 
 

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 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Nr 5155/2014 z 25 września 2014 r.) 

15 4 727 058,02 zł 

 
RAZEM: 1 013 724,82 zł 

 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 

Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

 -  - 1 000 000,00 zł 

Odnowienie oznakowania Piastowskiego Traktu Rowerowego -  1 160 000,00 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Kołownik - 
współorganizacja Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym 
Włoszakowice 2021, IV edycja wyścigu „Cześć i Chwała Zwycięzcom” 

1 1 7 000,00 zł 

Umowa zawarta z Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , 
Oddział w Poznaniu - współorganizacja  63 edycji Plebiscytu na 
Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski 2020 r. 

1 1 12 300,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „Sobieski” z siedzibą  
w Poznaniu - współorganizacja: XXIX Pucharu Sobieskiego – Poznań 
2021 

1 1 4 000,00 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem „Pilska Piłka” z siedzibą w Pile - 
współorganizacja wydania publikacji nt. historii piłki nożnej w regionie 
pilskim w latach 1975-2019 

1 1 3 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym Akademickiego Związku 
Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu - współorganizacja: Pucharu Polski we florecie 
kobiet i mężczyzn. 42 Memoriału Fechmistrza Jana Pieczyńskiego 

1 1 3 000,00 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Jeździeckim Baborówko - 
współorganizacja Festiwal Jeździecki Baborówko – Mistrzostwa Polski 
WKKW 

1 1 40 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „Jumping Events” - 
współorganizacja 4 Foulee – Międzynarodowe Zawody Jeździeckie 
CSI4* Poznań 

1 1 40 000,00 zł 

Umowa zawarta z Chodzieskim Towarzystwem Rowerowym - 
współorganizacja „Gontyniec Ultra Trail” 

1 1 4 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „MOCni Razem” - 
współorganizacja LOTTO Plaża Wolności Poznań 2021 

1 1 9 000,00 zł 

Umowa zawarta z Wielkopolskim Związkiem Lekkiej Atletyki - 
współorganizacja 97.PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce 

1 1 26 000,00 zł 

Umowa zawarta z Stowarzyszeniem Sportowym Park Tenisowy 
Olimpia - współorganizacja Poznań Open – Międzynarodowy turniej 
tenisowy Mężczyzn rangi ATP Challenger 

1 1 18 000,00 zł 

Umowa zawarta z Organizacją Środowiskową Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu - współorganizacja 45 Grand Prix Wojciecha 
Fibaka 

1 1 5 000,00 zł 
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3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

 

Umowa zawarta z Wielkopolskim Związkiem Koszykówki w Poznaniu - 
współorganizacja wydawnictwa okolicznościowego z okazji 100-lecia 
wielkopolskiej koszykówki (1921-2021) 

1 1 10 000,00 zł 

Umowa zawarta z Organizacją Środowiskową Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu - współorganizacja XXII Międzynarodowych 
Mistrzostw Wielkopolski w tenisie TALEX OPEN 2021 ITF Futures 

1 1 18 000,00 zł 

Umowa zawarta z Polskim Związkiem Sumo - współorganizacja 
Pucharu Europy w Sumo (European Sumo Cup) 

1 1 10 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „POLONIA 1912” - 
współorganizacja Pucharu Świata Juniorów we florecie 

1 1 12 000,00 zł 

RAZEM: 1 381 300,00 zł 

 

Departament Transportu 
 

Uruchomienie pociągu specjalnego DREZYNIARZ w dniu 5 czerwca 
2021 r. na trasie Poznań - Czarnków - Poznań z okazji Europejskiego 
Roku Kolei 2021 

1 1 58 467,23 zł 

 
Departament Zdrowia 

 
Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki 
uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów 
alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów 
prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz 
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii 

1 1 99 258,00 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu 
zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia 
i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania 
wsparcia psychologicznego 

9 7 329 488 

RAZEM: 428 746,00 zł 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba podpisanych umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
Zakup usługi przeprowadzenia szkolenia 
przygotowującego specjalistów do prowadzenia 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 18 160,00 zł 

Wykonanie usługi świadczenia superwizji grupowej 
dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej 
oraz członków zespołów interdyscyplinarnych  
i grup roboczych działających na terenie 
województwa wielkopolskiego 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 30 000,00 zł 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. 
„Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie” 
oraz szkolenia pt. „Wykorzystanie przepisów prawa 
w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy  
w rodzinie” 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 8 000,00 zł 
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Przygotowanie do wdrożenia innowacji pn. 
Zagrajmy w dorosłość" (Fundacja Sowelo) 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 15 000,00 zł 

Zorganizowanie wizyty Studyjnej w Zagórowie jako 
przygotowanie do wdrożenia innowacji pn. 
"Asystent Osoby Starszej" (ZAZ Słupca) 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1  3 700,00 zł 

Zorganizowanie Wizyty Studyjnej w Pile jako 
przygotowanie do wdrożenia innowacji pn. 
"Rehabilitacja Społeczna poprzez nurkowanie"  
(Stowarzyszenie Krok po Kroku HSA) 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 3 550,00 zł 

Przygotowanie do wdrożenia innowacji pn. SOS 
HOMINI( Stowarzyszenie Creo) 

ustawa z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 
1 1 5 000,00 zł 

Dofinansowanie kosztów działania zakładów 
aktywności zawodowej;                              
Przekazano środki finansowe 3 organizacjom 
pozarządowym, które są organizatorami ZAZ:             
1. Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile na 
dofinansowanie kosztów działania  Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Pile                                            
2. Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 
Oddział Terenowy w Koninie na dofinansowanie 
kosztów działania  Zakładu Aktywności Zawodowej 
im. Anny Bednarz-Śliwowskiej w Posadzie                                                  
3. 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 nr 
02/ZAZ-D/2005 z dnia 15 
grudnia 2005 r. zawartej 
pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a 
Stowarzyszeniem Pomocy 
Humanitarnej w Pile, do 
umowy nr 01/ZAZ-D/2010  
z dnia 29.12.2010 zawartej 
pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Polskim 
Towarzystwem Walki    
z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie oraz 
umowy nr 1/ZAZ/D/2018                                 
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 

7 386 107,27 zł           
(środki PFRON)                  
588 724,00 zł       
(środki SWW) 

RAZEM: 672 134,00 zł (środki SWW) i 7 386 107,27 zł (środki PFRON) 
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4. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

 

 
5. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

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

0 30 37 014 324,84 zł 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych środków 

finansowych 
 

 
WORD KALISZ 

 

Współorganizacja festynu charytatywnego  Charity 
Ride with The Stars - akcja fundacji "Pomaganie 
jest trendy" organizowana w kaliskim WORD 

Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o 
ruchu drogowym 

Udostępnienie infrastruktury WORD Kalisz (plac 
manewrowy) oraz ODTJ Kalisz 

Współorganizacja konkursu dla klas trzecich 
z zakresu BRD wraz z SP Nr 9  
w Kaliszu 

Elementy odblaskowe dla dzieci  
i młodzieży  biorących udział w konkursie                 
(wartość 84,68 zł.) 

Współorganizacja konkursu "Ja i mój rower" 
z zakresu BRD wraz z SP Nr 9  
w Ostrowie Wlkp. 

Elementy odblaskowe dla dzieci  
i młodzieży  biorących udział w konkursie                     
(wartość 80,09 zł.) 

Współorganizacja rajdu rowerowego wraz z 
Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu 

Elementy odblaskowe dla uczestników rajdu 
(wartość 280,33 zł.) 

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

Elementy odblaskowe dla uczestników festynu  
podczas którego promowano zasady brd wśród 
dzieci i opiekunów  
(wartość 141,11 zł.) 

Wspólne działania wraz z Wydziałem Promocji, 
Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego 
w Kaliszu 

Doposażenia wolontariuszy WOŚP  
w elementy odblaskowe wpływające bezpośrednio 
na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników 
dróg  
(wartość 163,98 zł.) 

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

Przekazanie 20 nowych parawanów do 
zabezpieczenia miejsca wypadku za łączną kwotę 
24 969,00 zł.– będące doposażeniem jednostek 
OSP biorących udział w ratownictwie drogowym 

Wspólne działania pomocy ofiarom wypadków 
drogowych wraz z Zarządem Rejonowym PCK 
w Kaliszu 

Drobne nagrody promujące BRD dla krwiodawców 
oddających krew dla ofiar wypadków drogowych 
(wartość 191,90 zł.) 

Współorganizacja  rowerowego "Rajdu 
informatyka" wraz z Technikum im. Św. Józefa 
w Kaliszu 

Elementy odblaskowe dla uczestników rajdu 
(wartość 599,47 zł.) 

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 906,39 zł.) 
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XV biegi w Lesie Winiarskim współorganizowane 
z Zarządem Osiedla Winiary 

Drobne nagrody rzeczowe dla zawodników biegu 
(wartość 169.79 zł) 

Konkurs plastyczny "Bezpieczne poruszanie się po 
drodze z poszanowaniem przyrody" 
współorganizowany z SP w Brzezinach 

Nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży 
uczestniczących w konkursie                             
(wartość 372,05 zł) 

 
RAZEM: 27 958,79 zł 

 

 
WORD LESZNO 

 
Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Granowo 

Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o 
ruchu drogowym 

2 825,00 zł 

Zakup systemu Selektywnego uruchomiania 
Zespołu Ratownictwa Drogowego dla OSP Racot 9 999,99 zł 

Zakup 10 zestawów ratowniczych typu OSP R"0" 
dla OSP Obra, Wroniawy, Sarnowa, Solec,Tłoki, 
Poniec, Nowa Wieś, Piaski, Osieczna, Wijewo 7 400,00 zł 

 
RAZEM: 20 224,99 zł 

 


