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Szanowny Panie Radny, 

 

 odpowiadając na zapytanie/interpelację w sprawie zwiększenia aktywności i liczebności 

organizacji trzeciego sektora w północnej Wielkopolsce, uprzejmie wyjaśniam co następuje. 

W Raporcie o stanie województwa wielkopolskiego za 2021 rok (str. 16) podano jedynie, iż: 

„W 2021 roku na 10 tys. ludności przypadały 42 fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne, 

tj. więcej niż przeciętnie w Polsce –41. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Poznaniu 

(76), a najniższą (28) w powiecie grodziskim. 

 

 

Mapa 1. Fundacje, stowarzyszenie i organizacje społeczne na 10 tys. ludności w 2021 roku 

 
Opracowanie WROT 
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W 2021 roku w województwie zarejestrowano 567 nowych fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych, co stanowiło 3,8% wszystkich tego typu jednostek ujętych w rejestrze REGON. 

Odsetek nowych jednostek był mniejszy od średniej krajowej (4,0%), ale większy niż rok 

wcześniej (3,2%).” 

Natomiast w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku (str. 25-26) 

zaprezentowano tylko dane dotyczące aktywnych spółdzielni socjalnych w Polsce w 2017 r. oraz 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności  

w Wielkopolsce w 2018 r. w ujęciu gminnym, tj.: 

„W regionie działa 14% spółdzielni socjalnych ogółem funkcjonujących w Polsce (Wielkopolska 

jest liderem w kraju – Ryc. 17). Województwo wielkopolskie pozytywnie wyróżnia się na tle 

innych liczbą warsztatów terapii zajęciowej oraz centrów integracji społecznej (w każdym z tych 

przypadków Wielkopolska w 2017 roku była liderem w kraju).  

W województwie w 2018 roku funkcjonowało ponad 13,5 tys. fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych zarejestrowanych w systemie REGON. Na tysiąc mieszkańców 

przypada średnio 3,9 ww. organizacji (5. miejsce w kraju). Najwięcej organizacji tego typu 

przypada na mieszkańca w zachodniej, centralnej i południowej części regionu (Ryc. 18).”   

 

Działania mające na celu zwiększenie aktywności i liczebności trzeciego sektora w północnej 

Wielkopolsce są podejmowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od 2017 roku. 

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

oraz promocja i wspieranie organizacji wolontariatu w Wielkopolsce jest jednym z priorytetowych 

zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, które zostało ujęte w „Wieloletnim Programie współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023”, przyjętym przez Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r. (ze zm.). 

W ramach wzmacniania rozwoju III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez poprawę 

jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego zlecił prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych w Subregionie Pilskim, którego zadaniem jest wspieranie organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także grup inicjatywnych 

podejmujących kroki do utworzenia organizacji pozarządowej oraz organizowanie konsultacji 

dokumentów dot. organizacji pozarządowych. Centrum podejmuje zadania w zakresie 

wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju wspólnoty i społeczności 

regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych. Jego zadaniem jest promowanie  
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i animowanie współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego, pełnienie roli centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich. 

Poprzez swoją działalność ma przyczyniać się do rozwoju kapitału społecznego i poprawiać 

jakość życia mieszkańców.  

Katalog zadań związanych z prowadzeniem Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 

Społecznych obejmuje w szczególności:  

1/ pakiet „łatwy start” w ramach inkubatora dla organizacji pozarządowych poprzez 

udostępnianie przestrzeni biurowej, pomocy przy zakładaniu i rejestracji organizacji oraz 

udostępnianie adresu przy rejestracji,  

2/ w zakresie infrastruktury - udostępnianie wyposażonej przestrzeni szkoleniowej, biurowej, 

udostępnianie zaplecza socjalnego i sanitarnego, udostępnianie przestrzeni dla działań 

integrujących i aktywizujących społeczność lokalną i regionalną,  

3/ wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez udzielanie bezpłatnych konsultacji 

merytorycznych (np. prawnych, księgowych), organizowanie szkoleń i doradztwa, organizowanie 

wsparcia dla lokalnych liderów,  

4/ stwarzanie przestrzeni do współpracy i rozwoju - współpraca z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie organizowania spotkań z przedstawicielami Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego, organizowanie spotkań tematycznych dla organizacji pozarządowych 

działających w subregionie, prowadzenie bazy organizacji pozarządowych, które maja siedzibę  

w subregionie pilskim, gromadzenie i udostępnianie informacji dot. sektora pozarządowego, 

integracja środowisk lokalnych,  

5/ upowszechnianie wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego,  

6/ udział w redagowaniu portalu www.wielkopolskiewici.pl,  

7/ wspieranie procesu konsultacji wieloletniego i rocznego Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,  

8/ wspieranie innych inicjatyw informacyjnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Subregionie Pilskim jest 

prowadzone przez Związek Stowarzyszeń pn. Pilski Bank Żywności od 19 sierpnia 2019 r.  

(do 31 grudnia 2023 r.), na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu 

ofert. 

                     Z poważaniem 

       Z up. Marszałka Województwa 
        Adam Habryło 
              Dyrektor Departamentu 
              Organizacyjnego i Kadr 

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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