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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” 
 

 
I. Wstęp 

 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2016” został przyjęty Uchwałą Nr XI/297/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 października 2015 roku. 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

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

jednolity: Dz. U. 2016 poz.1817 ze zm.), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek 

tworzenia takich dokumentów. 

 
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza, że aktywność 

obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny 

regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

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

i podmiotem publicznym w jej realizacji. 

 
W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

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

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu.  
4. Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity; Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).  
5. Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016.  
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 2016 roku Departamenty UMWW 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały z przedstawicielami 

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

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

 

11 933 

Liczba stowarzyszeń i fundacji 

działających na terenie 

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

 
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały określone w Ustawie  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 
 
Koordynacja współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi realizowana jest 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 2016 r. znajdują się w rozdziale IV pkt. 2. 

Sprawozdania. 
 
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada art. 

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

przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami pozarządowymi komórek Urzędu  

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

którego wchodzą przedstawiciele Urzędu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy Samorządu i sektora 

pozarządowego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi 

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

zwiększenia dostępności informacji dot. współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi dla 

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

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

Baza Organizacji Pozarządowych, w której do końca 2016 r. zarejestrowanych było 1038 

organizacji. W porównaniu z końcem roku 2015, kiedy w Bazie zarejestrowanych było  
898 organizacji, widać znaczący wzrost liczby tych podmiotów. 

 
Szczególnie istotną funkcją Portalu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – organizacje mogą bezpłatnie publikować 

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz planowanych 

imprez. 

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

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

współpracy, 

–  zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych do 

udziału w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach otwartych 

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

organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. 

 
Regularnie przeprowadzane są także akcje mailingowe do wszystkich zarejestrowanych  

w Bazie podmiotów, dotyczące np. nowości na Portalu. 

 

 Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla 
Organizacji Pozarządowych 

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

Pozarządowych (w pokoju 002 w budynku „C”). Organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność na terenie Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje  

i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest 

podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.  
Tak jak w latach ubiegłych, dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we wtorki  

i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki  

i środy w godzinach 16-18. 

 
Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 
 

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

 konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

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

 
Największą trudnością w działalności organizacji pozarządowych pozostaje niezmiennie 

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

 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego powołał Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w jej skład 

weszły 33 osoby, w tym Przewodnicząca, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,  

2 przedstawicieli Marszałka, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz 25 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. W 2016 roku w wyniku rezygnacji 4 członków oraz 

powołaniu jednego nowego członka, skład Rady zmniejszył się do 30 osób. Obsługę 

prac Rady zapewnia Wydział Organizacyjny DO UMWW. 

 

W 2016 roku Rada zajmowała się następującymi tematami: 

1. 22 lutego 2016 roku: 

 zaprezentowano oczekiwania organizacji pozarządowych wobec WRDPP oraz otwartych 

konkursów ofert na podstawie raportu ze spotkań Wielkopolskiej Rady Koordynacyjna 

Związku Organizacji Pozarządowych, 

 dyskutowano o współpracy Departamentu Kultury Urzędu z organizacjami 

pozarządowymi, 

 omówiono kwestie dotyczące współorganizacji z Centrum PISOP konferencji nt. 

współpracy z radami pożytku z Wielkopolski, 

 kontynuowano dyskusję na temat przyznawania przez Radę statusu „Godne 

Wielkopolski”, 

 wyborem osób do Zespołu Oceniającego do przeprowadzenia „Oceny jakości współpracy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu 

Jakości Współpracy. 

 

2. 14 czerwca 2016 roku: 

 przyjęto Uchwałę rekomendującą uchwalenie wieloletniego  programu współpracy 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, 

 podsumowano przeprowadzoną „Ocenę jakości współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, 

 przedstawiono projekt powołania Stałego Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy 
WRDPP, 

 dyskutowano nad przystąpieniem WRDPP do Konwentu Rad Wojewódzkich, 

 wybrano logo Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
3. 7 września 2016 roku: 

 skonsultowano projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017 (przegłosowano zaproponowanie 4 uwag), 
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 skonsultowano projekt Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 (przegłosowano zaproponowanie  
3 uwag), 

 wyjaśniono szczegóły procedowania Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie ustalenia zasad przyznawania z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacji 
na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej z dochodów własnych 
samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
4. 7 listopada 2016 roku: 

 omówiono współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  
z organizacjami pozarządowymi, 

 przedstawiono aktualizację  Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 
Województwa Wielkopolskiego, 

 skonsultowano tryb powoływania członków WRDPP, 

 wybrano przedstawicieli WRDPP uczestniczących w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego  
w Trebnitz, 

 wybrano przedstawicieli WRDPP do Kapituły konkursu Barwy Wolontariatu. 
 
 

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 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 15 106 812 zł, jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

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

ofert w trybie „małych grantów”. 

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

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

wyniosła w sumie 14 695 790,37 zł. Na wysokość tej kwoty składa się 8 855 790,37 zł 

przekazane na podstawie umów 1-rocznych oraz 5 840 000,00 zł przekazane na podstawie 

umów wieloletnich. 
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2016 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Poznaniu: 

 

 

 

Na realizację zadań publicznych w 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  
32 otwarte konkursy ofert: 

 
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” 
 

 
Zwroty 
dotacji 

1.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

140 000,00 zł 140 000,00 zł 140 000,00 zł - - 4 703,19 zł 

2.  Departament 
Kultury 

2 935 370,00 zł 2 935 370,00 zł 2 901 370,00 zł -  10 612,36 zł 

3.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 

70 000 zł 70 000 zł 70 000 zł - - - 

4.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

350 000 zł 200 000 zł 200 000 zł - - 2 446,98 zł 

5.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 

8 013 000, 00 zł 7 935 707,37 zł 7 873 807.37 zł 
(Roczne 

2 033 807,37 zł, 
Wieloletnie  

5 840 000,00 zł) 

- 58 800 zł 8 110,78 zł 

6.  Departament 
Zdrowia 

2 908 442, 00 zł 2 820 731,00 zł 2 820 613,00 zł - 39 248, 00zł 10 230, 64 
zł 

7.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 

690 000,00 690 000,00 
 

690 000,00 - - 50,45 zł 

 
RAZEM 

 

 
15 106 812 zł  

 
14 791 808,37 zł 

 
14 695 790,37 zł 

 
- 

 
98 048 zł 

 
36 154,4 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 2016 roku.  
Uchwała Nr 1565/2016  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 4 lutego 2016 roku 

4 lutego 2016 roku   

 
Departament Edukacji  

i Nauki 

2.  Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  wspierania 
zadań publicznych  Województwa  Wielkopolskiego   
w  dziedzinie  edukacji w 2016 roku.  
Uchwała Nr 2380/2016  Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 14 lipca 2016 roku 

14 lipca 2016 roku 

 
Departament Edukacji  

i Nauki 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury w roku 2016                                      

10 grudnia 2015 
roku 

 

 
Departament Kultury 
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Uchwała Nr 1394/2015 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 10 grudnia 2015 roku 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku. 
Uchwała nr 2658/2016 z 21 września 2016 r. 

 
21 września 2016 

roku 

Departament Organizacyjny  
i Kadr 

 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego "Nasza 
wieś, naszą wspólną sprawą",  
Uchwała nr 1940/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 28 kwietnia 2016 r. 

28 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
 

6.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
"Podnoszenie jakości usług oferowanych w obiektach turystyki 
wiejskiej". 
Uchwała nr 2383/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 21 lipca 2016 r. 

22 lipca 2016 roku 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

7.  Otwarty konkurs ofert "Podnoszenie jakości usług 
oferowanych w obiektach turystyki wiejskiej".  
Uchwała nr 2592/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 1 września 2016 r. 

5 września 2016 
roku 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

8.  Otwarty konkurs ofert "Szkolenie dotyczące budowy 
wizerunku i promocji żywności wysokiej jakości z 
Wielkopolski”. 
Uchwała nr 2633/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 21 września 2016 r. 

22 września 2016 
roku 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2015 – 2017. 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 68/2014 z 31 grudnia 2014 r. 

2 stycznia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania 
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016 . 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016  
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2016  
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w 
roku 2016.  

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 
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Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016. 
Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju bazy 
turystycznej w roku 2016.  
Załącznik nr 6 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1373/2015 z 10 grudnia  
2015 r. 

14 grudnia 
2015 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

16.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2016.  
Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 1644/2016 z 25 lutego 2016 r. 

29 lutego 2016 
roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

17.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
ratownictwa wodnego w roku 2016. 
Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 1713/2016 z 10 marca 2016 r. 

14 marca 2016 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

18.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016. 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1831/2016 z 7 kwietnia 2016 r. 

11 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

19.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju bazy 
turystycznej w roku 2016.  
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego nr 1831/2016 z 7 kwietnia 2016 r. 

11 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

20.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016. 
Załącznik do uchwały Zarządu Województwa  
Wielkopolskiego Nr 1986/2016 z 13 maja 2016 r. 

16 maja 2016 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

21.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2016.  
Załącznik do uchwały nr 2345/2016 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 6 lipca 2016 r. 

8 lipca  
2016 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

22.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego - 
Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców 
Wielkopolski. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1888/2016 z 14 kwietnia 2016 r. 

14 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

23.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego - Promocja 
zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski. 

14 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 
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Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1888/2016 z 14 kwietnia 2016 r. 

24.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego -  Działania 
mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno 
– Diagnostycznego.  
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1887/2016 z 14 kwietnia 2016 r. 

14 kwietnia 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

25.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  - 
Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie 
ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin  
z problemem uzależnień.  
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1322/2015 z 19 listopada 2015 roku 

19 listopad 2015 
roku 

 
Departament Zdrowia 

26.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego - Realizacja 
programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym  
z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych  
i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci  
i młodzieży z rodzin z grup ryzyka. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1322/2015  z 19 listopada 2015 roku 

19 listopad 2015 
roku 

 
Departament Zdrowia 

27.  Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.  
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1892/2016 z 21 kwietnia 2016 roku 

21 kwiecień 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

28.  Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1892/2016  z 21 kwietnia 2016 roku 

21 kwiecień 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

29.  Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym). 
 Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1892/2016  z 21 kwietnia 2016 roku 

21 kwiecień 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

30.  Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1892/2016  z 21 kwietnia 2016 roku 

21 kwiecień 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

31.  Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży  
z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów 
związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1892/2016  z 21 kwietnia 2016 roku 

21 kwiecień 2016 
roku 

 
Departament Zdrowia 

32.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
pomocy społecznej w 2016 roku. 
Uchwała  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
Nr 1617/2016  z 12 lutego 2016 roku 

 
12 luty 2016 roku  

 
Regionalny Ośrodek Polityki 

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

realizację zadań w 2016 roku wpłynęło w sumie 979 ofert złożonych przez organizacje 

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

(w 2011 r. – 1471, w 2012 r. – 1401, w 2013 r. – 1239, w 2014 r. – 1094, 2015 r. -1059). 
 
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 289 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Kultury – 209. 

 

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 2016 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 21 ofert, spośród których dofinansowano  

14 na ogólną wartość 98 048 zł (w roku 2014 - 126 126 zł, w roku 2015 – 58 896 zł). 

 
 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 65 11 

2.  Departament Kultury 439 209 

3.  Departament Organizacyjny i Kadr 7 1 

4.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 100 16 

5.  Departament Sportu i Turystyki 255 43 

6.  Departament Zdrowia 9  4 

7.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 104 5 
 
 

RAZEM 
 

979 
 

289 
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2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego zleconych  
w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 

 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie 

otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli Nr 2, stanowiącej załącznik do sprawozdania.  
Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych. 

 

 

2.1. Departament Edukacji i Nauki: 
 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba beneficjentów 

zadania 

XXIII Wielkopolski 
Konkurs  

o Samorządzie 
Terytorialnym. 

Towarzystwo 
Samorządowe 

od dnia 01 czerwca 
2016 r. do dnia  31 

lipca 2016 r. 

 
*Organizacja XXIII edycji 
Konkursu o Samorządzie 
Terytorialnym;  
*Przybliżenie młodzieży 
wiedzy z zakresu 
funkcjonowania i rozwoju 
samorządu terytorialnego, 
zainteresowanie jej ideą 
samorządności w kontekście 
ogólnokrajowym jak i 
indywidualnym;  
*Pobudzenie aktywności 
lokalnej poprzez pozyskanie 
wiedzy na temat działalności  
i współpracy mieszkańców z 
samorządem lokalnym i 
organizacjami 
pozarządowymi. 
 

W etapie powiatowym udział 
wzięło 410 uczniów. 

W ostatecznej rozgrywce 
uczestniczyło 55 finalistów oraz 

42 opiekunów. 

„Dobra Robota” 
jako drogowskaz 

osiągania 
wysokiego 

standardu życia – 
wczoraj, dziś i jutro. 

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych i 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

od dnia 13 czerwca 
2016r.  do dnia 30 
listopada 2016r. 

 
*Poznanie przez uczestników 
projektu koncepcji prof. T. 
Kotarbińskiego w Traktacie o 
dobrej robocie;  
*Poznanie pozytywistycznych 
i etycznych wzorców Dobrej 
roboty i Etosu Pracy; 
*Zapoznanie z koncepcją 
prakseologii - teoria 
sprawnego działania;  
*Poznanie modelu 
normatywnego T. 
Kotarbińskiego;  
*Poznanie zasad budowy 

Szacunkowo 330 osób. 
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społeczeństwa 
obywatelskiego - porządek i 
dobra organizacja pracy; 
 * Przeprowadzenie 
bezpłatnych szkoleń dla 330 
osób, 22,5 godzin, w pięciu 
szkołach;  
* Poznanie nowych obszarów 
działalności pozaszkolnej np. 
możliwości wolontariatu, 
programów europejskich.   
 

Wielkopolski 
Turniej Debat 
Oksfordzkich. 

Fundacja 
Edukacyjna G5 

od dnia 
01.06.2016r. do 

dnia 30.11.2016r. 

 
*Zaingurwano Wielkopolski 
Turniej Debat oksfordzkich; 
*Integracja i nawiązanie 
współpracy między 
wielkopolskimi środowiskami 
szkół ponadgimnazjalnych na 
rzecz szerzenia idei 
partycypacji obywatelskiej, 
zaangażowania młodzieży i 
placówek w historyczną i 
bieżącą problematykę kraju i 
regionu oraz podnoszenia 
wiedzy młodzieży z tych 
obszarów, czego przejawem 
jest organizacja partnerskich 
małych turniejów 
międzyszkolnych, pomiędzy 
uczestnikami turnieju;                                                                
*Spopularyzowanie debaty 
jako formy uczestniczenia w 
sferze publicznej  
*Wzrost umiejętności 
uczestników zadania w 
zakresie sztuk wystąpień 
publicznych, wyrażania 
własnej opinii i budowania 
argumentacji. 
 

Około 300 uczniów. 

Mój Region- Moja 
Tożsamość! 
Edukacyjne 

warsztaty dla 
uczniów. 

Kaliskie 
Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk 

od dnia 
15.08.2016r. do 

dnia 15.11.2016r. 

 
*Wzrost świadomości 
kulturowej;  
*Wzrost tożsamości 
historycznej i kulturowej 
regionu;  
* Wzrost zainteresowania 
społeczności wspólnym 
działaniem na rzecz 
aktywnego uczestnictwa w 
kulturze na terenie miasta; 
*Zacieśnienie więzi wśród 
uczniów;  
* Znajomość bogatej historii i 
tradycji Wielkopolski. 
 

Szacunkowo 200 osób. 
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Śladami dawnej 
Wielkopolski. 

Stowarzyszenie 
„Kawęczyńskie 

Forum Rodziców” 

od dnia 1.09.2016r. 
do dnia 

30.10.2016r. 

 
*Organizacja jednodniowej 
wycieczki "Szlakiem 
Piastowskim", dzięki której 
młodzież w ciekawy i 
atrakcyjny sposób zwiedziła 
pierwszą stolicę Polski - 
Gniezno;  
*Dzięki udziałowi w projekcie 
młodzi ludzie pogłębili wiedzę 
na temat historii, kultury i 
tradycji naszego regionu, 
kształcili wrażliwość 
estetyczną oraz szacunek do 
dóbr kultury i obiektów 
sakralnych, w praktyczny 
sposób doskonalili 
umiejętność zdobywania 
wiadomości z różnych źródeł 
oraz ich dokumentowania, 
poznali walory środowiska 
przyrodniczego, obszarów i 
obiektów chronionych 
zwiedzanych miejsc. 
 

Szacunkowo 96 uczniów. 

Fundacja Edukacji 
Społecznej „EKOS” 

Konkurs w 
dziedzinie języka 

polskiego i 
literatury dla 
uczniów szkół 

podstawowych 
„Złota Żabka” i dla 

uczniów Gimnazjów 
„Złota Żaba” 

1.06.2016r. do dnia 
30.11.2016r. 

 
*Zostały przygotowane 
elementy organizacyjne 
niezbędne do 
przeprowadzenia w roku 
szkolnym 2016/2017 kolejnej 
edycji Konkursów "Złota 
Żaba" i "Złota Żabka; 
* Została zaktualizowana i 
zmodernizowana strona 
internetowa Konkursu; 
Zaproszenia zostały wysłane 
do wszystkich szkół 
podstawowych i wszystkich 
gimnazjów w województwie 
wielkopolskim,  
* Przeprowadzono pierwszy 
etap konkursu; 
 * Realizacja zadania 
przyczyniła się do 
rozpowszechnienia wśród 
dzieci i młodzieży znajomości 
reguł poprawnej polszczyzny, 
w tym reguł ortografii, 
umiejętności stylistycznych, 
kultury literackiej, zachęciła 
do wykorzystywania w 
wypowiedziach bogactwa i 
odmian języka. 
 

Szacunkowo 298 osób. 
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2.2. Departament Kultury: 
 
Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 
kultury na rok 2016 we współpracy z organizacjami pozarządowymi miała znaczący wpływ na 
ich skuteczne wykonanie. Rodzaje zadań określone zostały w Programie współpracy. 
 
Zadania realizowane były według poniższych priorytetów:  
 
1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale 

promocyjnym regionu. 

Celem zadania była realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, 

koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami 

kulturalnymi. 

2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki 

oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 

W ramach priorytetu były wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające 

działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, 

konkursy, festiwale, wystawy.  
3) Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych 

mieszkańców Wielkopolski. 

W  ramach  zadania  były  dofinansowywane  przedsięwzięcia  mające  na  celu podnoszenie 

poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności  

z zakresu różnych dziedzin sztuki. 

Realizowano wspieranie m.in.: 

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 

„Pierwszy Projekt” 
Warsztaty dla 

młodzieży. 

Fundacja 
„Filmowiec” 

06.06.2016r. do 
dnia 30.11.2016r. 

 
* Cykl zajęć warsztatowych 
pozwolił odbiorcom na 
pogłębienie wiedzy i 
rozwinięcie swoich 
zainteresowań;  
*W pierwszej fazie projektu 
szeroka grupa uczestników 
miała okazję zdobyć 
podstawową wiedzę z historii 
i języka filmu oraz fotografii; 
*przeprowadzenie quizu we 
wszystkich miejscach 
realizacji zadania na pewno 
pozwoli uczestnikom na 
zweryfikowanie i pogłębienie 
wiedzy dziedzictwa kultury 
Wielkopolski;  
*Uczestnicy projektu mieli 
okazję zapoznać się z 
najnowszymi filmami 
młodych autorów kina 
amatorskiego. 
 

Około 160 uczniów. 
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b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych, 

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym 

uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX  

i XXI wieku), 

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów  

i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 

W ramach tego zakresu wspierane były projekty artystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. 

Jako priorytetowe były traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich 

Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański 

(Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód 

Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo 

Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna 

Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja 

(Niemcy), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna, Brabancja (Holandia), Region 

Bretania (Francja), Region Emilia-Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan 

Paraná (Brazylia), a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: Obwód 

Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin (Niemcy). 

5) Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze 

społecznym. 

W ramach priorytetu wspierano projekty, mające na celu uświadamianie mieszkańcom 

Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego (akcje społeczne, 

kampanie promocyjne, projekty społeczno-artystyczne.  

Realizowano wsparcie min.: 

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności  

i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. 

W ramach grupy zadań wspierano przedsięwzięcia skierowane do osób i grup zagrożonych 

marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osoby  

w starszym wieku, z grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących 

aktywizacji, 

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach 

oddalonych od centrów kultury. 

6) Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej. 
 

W ramach priorytetu wspierane były projekty edukacyjne. Ich celem było stwarzanie  

i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych. Były one realizowane 

poprzez różnorodne formy działań artystycznych oraz warsztatowych. 

7) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury  

w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.  
Celem zadania było dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,  

o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym.  
Realizacja wspierania m.in.:  
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a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,  
b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla 

lokalnej społeczności,  
c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, 

festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 

8) Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo 

Wielkopolski. 

Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. W ramach priorytetu, 

możliwe było wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na 

wsi. 

9) Wspieranie projektów związanych z przygotowaniami do obchodów 1050 rocznicy 

Chrztu Polski w 2016 roku.  
W ramach priorytetu wsparcie otrzymały zadania dedykowane rocznicy Chrztu  
Polski, m.in. konferencje, wystawy, wydawnictwa naukowe, widowiska plenerowe, 

festiwale. 

10) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 

W ramach zadania dofinansowanie uzyskały projekty artystyczne i edukacyjne, 

wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 

technologiczne. 

11) Regionalny patriotyzm. 

W ramach priorytetu wspierane były projekty kulturalne związane z popularyzacją 

nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej  

i ekonomicznej Wielkopolski. 

12) Kulturalne ikony regionu. 
 

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona  jest wieloma wybitnymi postaciami,  
o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin 

życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu 

wspierano projekty służące popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. 

13) Kooperacja z instytucjami kultury. 

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą 

projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury 

Urzędu, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogły 

one mieć charakter artystyczny lub edukacyjny. 

14) Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 

W ramach priorytetu wspierano m.in. projekty i wydawnictwa o charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacje promujące kulturalne dziedzictwo Wielkopolski. 
15) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter 
międzynarodowy. 
W ramach priorytetu wspierano ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne zasięgu 
międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja 
projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu służyła zwiększeniu 
atrakcyjności naszego regionu i wzmocnieniu potencjału kulturalnego.  



19 

 

 

 

 

 
 
 
2.4.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

2.3. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa 
zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Paderewski – 
Wielkopolanin 

mimo woli 

Stowarzyszenie 
„Gloria in 
Musica” 

od 10.11.2016 r  
do 16.12.2016 r. 

Wymiernym liczbowo rezultatem zadania jest udział w 
nim ponad 600 bezpośrednich odbiorców, 60 
wykonawców i 10 wolontariuszy. Powielonych zostało 
100 płyt DVD z koncertu oraz 100 płyt CD z nagraniem 
Sonaty a-moll na skrzypce i fortepian I. J. Paderewskiego 
do celów promocyjnych i archiwalnych. 

 
Rezultaty tzw. miękkie: 

 starano się zaprezentować widowisko artystyczne o 
wysokich walorach artystycznych i historycznych, 
oddające w pełni zasługi Paderewskiego dla kraju, 
dla muzyki, pozwalające odbiorcy wejść głęboko w 
rozterki i dylematy, z którymi musiał się mierzyć 
nasz bohater, 

 Stworzono czytelny, atrakcyjny scenariusz 
widowiska, wprowadzono specjalnie napisane 
dialogi ilustrujące ciekawe, często nieznane 
szczegóły z życia Paderewskiego, 

 zapewniono udział w koncercie wybitnych 
wykonawców, 

 starano się o spełnienie istotnej roli zadania w 
świadomości kulturowej, społecznej i historycznej 
Wielkopolski, 

 zadbano o wzmocnienie dialogu 
międzypokoleniowego oraz międzykulturowego, 

 rozszerzono zasięg zadania o akcenty ponadlokalne, 

 podkreślono role wsparcia projektu przez UMWW 
wzmacniając promocje regionu. 

600 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Zdrowy smak wiejskich 
specjałów 

Fundacja Miejsce 
Moje 

01.09.2016-
15.11.2016 

Organizacja warsztatów kulinarno-
dietetycznych. Przygotowanie przetworów i 
ich prezentacja podczas "Festiwalu Smaku". 

500 

 
"Rajd z tradycją" połączenie 
rodzinnego, aktywnego 
spędzania wolnego czasu z 

Stowarzyszenie 
DZIAŁAMY RAZEM 

23.08.2016-
15.11.2016 

Rajd rowerowy, impreza integracyjna z 
poczęstunkiem. 

150 
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2.5. Departament Sportu i Turystyki: 

praktyczną lekcją historii 
regionu, zakończone 
wspólnym biesiadowaniem i 
grillowaniem przy 
regionalnym stole 
 

Festyn integracyjny - 
"WIELKOPOLSKIE SMAKI" 

Stowarzyszenie 
Mieszkańców 

Lipin  
i Dębińca 

01.09.2016-
30.10.2016 

Organizacja festynu integracyjnego z 
zabawami i konkursem promującym 
kuchnię wielkopolską. 

200 

 
Dwudniowa impreza - 3 
Międzynarodowy Konkurs 
Gotowania "DZIKIE POLA" 
oraz 2 Konkurs w Skokach 
przez Przeszkody 
 

Stowarzyszenie 
Formacja 

Dźwierszno 
O.M.M.P. 

18.08.2016-
17.09.2016 

Organizacja konkursu kulinarnego oraz 
konkursu w skokach konnych przez 
przeszkody. 

1000 
 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

 
Organizacja szkolenia  
i współzawodnictwa 
sportowego dzieci i 
młodzieży na poziomie 
wojewódzkim, w oparciu  
o ogólnopolski system 
szkolenia dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w 
klubach i związkach 
sportowych prowadzących 
działalność na trenie 
województwa 
wielkopolskiego przy 
uwzględnieniu kryterium 
osiąganych wyników 
sportowych w tym systemie 
 

 
Wielkopolskie 

Stowarzyszenie 
Sportowe 

13.02.2015 - 
31.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zlecenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w „Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016 w dziedzinie kultury 
fizycznej 
 
 
 
 
 
 

24000 
osobostartów 

 

 
Wielkopolski Turniej Orlika 
2016 

 
Szkolny Związek 

Sportowy 
"Wielkopolska" 

 
1.04-7.06.2016 

powierzenie organizacji pozarządowej do 
realizacji zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

539 pn, 112 str, 
8 sp (suma 748 

drużyn) 
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2.6. Departament Zdrowia: 

 
Program powszechnej nauki 
pływania "Umiem pływać" 

 
Wielkopolskie 

Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe 

 
1.03-15.06; 

1.09-10.12.2016 

wsparcie organizacji pozarządowej w 
realizacji zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

4 356 
 

 
Europejski Festiwal 
Szermierki -  IX Memoriał 
Fechtmistrza Jana Nowaka 

 
Klub Sportowy 

"Warta" w 
Poznaniu 

 
4-5.06.2016 

zlecenie organizacjom pozarządowym do 
realizacji zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego określonych w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

450 
 

Grand Prix Wielkopolski 
2016 w Koszykówce Ulicznej 
3x3 

Stowarzyszenie 
Streetball Polska 

1.05-31.08.2016 wsparcie organizacji pozarządowej w 
realizacji zadania publicznego Województwa 
Wielkopolskiego określonego w "Programie 
współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016" w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

198 
 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Droga do trzeźwości- 
motywacja własna albo 
przymus 

Wielkopolska 
Fundacja ETOH; 

Poznań 

19.09.-15.12.2016 przeszkolenie osób zawodowo mających 
kontakt z problematyką przeciwdziałania 
uzależnieniom, tj. psychologów, 
pracowników socjalnych, pracowników 
świetlic socjoterapeutycznych itp.. 

396 
 

Życie bez sieci Caritas Diecezji 
Kaliskiej; Kalisz 

4-11.07.2016 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; wyładowania napięć 
emocjonalnych; zdobycia umiejętności 
asertywnego zachowania 

136 
 

Lato pełne przygód- 
wypoczynek połączony z 
socjoterapią 

Stowarzyszenie 
Młode Ostrowite; 

Ostrowite 

16-30.07.2016 zorganizowanie socjoterapeutycznych 
form aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień; nabycie przez uczestników 
umiejętności pozytywnego stosunku do 

78 
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2.7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

 

samego siebie, umiejętności odpoczynku i 
zabawy; wyładowania napięć 
emocjonalnych; zdobycia umiejętności 
asertywnego zachowania 

Wakacje pod znakiem 
sportu i sztuki -letni 
wypoczynek połączony z 
oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla 
dzieci z rodzin z problemem 
uzależnień z Wielkopolski 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich; 
Skrzynka 

22.07.- 4.08.2016 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; wyładowania napięć 
emocjonalnych; zdobycia umiejętności 
asertywnego zachowania 

90 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana liczba 

beneficjentów 

zadania 

Wspieranie inicjatyw na 
rzecz wielkopolskich rodzin 
"Rozwijanie pomocy 
wspierającej działania 
rodziców zastępczych w 
wychowaniu i sprawowaniu 
opieki nad dziećmi oraz 
integracja rodzin 
zastępczych o zasięgu 
ponadlokalnym" 
 
 

Stowarzyszenie 
Centrum Rozwoju 

01.06.-30.11.2016 

- udział rodzin w obchodach Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie 
pleszewskim 
- udział 26 osób w warsztatach dot. 
wsparcia dla rodzin  
- 25 rodzin skorzystało z indywidualnych 
konsultacji psychologicznych 
- odbyło się 48 3-godzinnych dyżurów w 
punkcie diagnostyczno-konsultacyjnym 
- rozdysponowano 100 paczek dla dzieci z 
rodzin zastępczych 
- 1500 sztuk ulotek 

381 
 

Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki 
przemocy w rodzinie w tym 
utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i 
administrowanie regionalną 
stroną internetową o 
przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy 
"Wielkopolska kampania 
informacyjna na rzecz 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
www.przemoc.edu.pl" 

Fundacja PCPS - 
Poznańskie 

Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 

16.05.-30.11.2016 

- prowadzenie portalu 
www.przemoc.edu.pl (17 264 odwiedzin 
strony) 
- 20 spotkań dydaktycznych dla 
specjalistów z obszaru przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (177 osób) 

17264 
 

Realizacja subregionalnych 
i/lub regionalnych 
przedsięwzięć 
prezentujących pozytywny 
wizerunek seniora i/lub 
promujących twórczość 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw 

Społecznych im. 
Jana Pawła II  
w Grodzisku 

Wielkopolskim 

1.07. - 30.11.2016 

 
- organizacja warsztatów malarskich dla 
19 osób, 
- organizacja dwóch wieczorków 
tanecznych dla 98 oób, 

302 
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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 liczne braki formalne  

w składanych ofertach; 
 
3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych sprawozdaniach); 
 
4) Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego zadania bez informowania zleceniodawcy  

o zaistniałych zmianach; 
 
5) Brak zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego do udziału 

w realizowanym zadaniu; 
 

artystyczną osób starszych 
"Senioralne inspiracje 
malowane pędzlem i 
śpiewem" 

- organizacja wycieczki integracyjnej dla 
48 osób 

Promocja wśród dzieci i 
młodzieży pozytywnych 
postaw w stosunku do osób 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności 
"Baila conmigo - zatańcz ze 
mną. Warsztaty edukacyjno-
integracyjne dla młodzieży i 
osób z niepełnosprawnościa 
intelektualną" 

Fundacja ŚRODKA 
i 

Stowarzyszenie 
Na Wspak 

1.06.-30.11.2016 

20 warsztatów edukacyjnych  dla 
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych; 
impreza integracyjna "Baila conmigo - 
zatańcz ze mną" 

221 
 

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 we 
współpracy z organizacjami i 
instytucjami 
charytatywnymi sposobem 
na wyrównanie szans dla 
rodzin i osób" 

Związek 
Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank 
Żywności 

25.05. - 
30.11.2016 

- przekazano najuboższym 770 ton 
różnorodnej żywności o wartości  
5 111 730,71 zł (pozyskanej od 
producentów i dystrybutorów) oraz 312 
ton żywności o wartości 1 103 276,90 zł 
(Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa)  
- przekazano 90 ton jabłek o wartości   
139 232,94 zł 

35000 
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6) Niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu finansowania/dofinansowania 

zadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, częste nieinformowanie  

o dofinansowaniu zadania przez UMWW; 

7)  Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 

 

 

 

IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 

 

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

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził w ramach aktywizacji zawodowej osób 

leczących się z uzależnienia zajęcia grupowe „ABC aktywnego poszukiwania pracy”. również 

W Punkcie Profilaktyczno – Konsultacyjnym Stowarzyszenia MONAR udzielano 

indywidualnych porad zawodowych w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych 

niezbędnych do poszukiwania pracy -  dla osób, które ukończyły już leczenie. 

 

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji 

 
2.1. Program współpracy na rok 2016  

 
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 935/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku rozpoczął 

konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016, których zakończenie wyznaczono na 15 września 2015 r. 

  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl  internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, na stronie portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.  
 
  

mailto:pozytek@umww.pl
http://www.umww.pl/
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Lista organizacji, pozarządowych, które wzięły udział w konsultacjach: 

1. Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie 

2. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

3. Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” 

 

 

2.2. Inne dokumenty: 
 

 

 

 
3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Konsultowany 

dokument 
 

 
Forma konsultacji 

 

 
Uczestnicy 

 
Dokument o charakterze 

sprawozdania 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

Wytyczne Cel 
tematyczny 9 

konsultacje zapisów 
wytycznych  

Komitet ds. Ekonomii 
Społecznej 

nie powstał 

 
Regionalny 

Program Rozwoju 
Ekonomii 

Społecznej dla 
Województwa 

Wielkopolskiego na 
lata 2013-2022 

 

aktualizacja zapisów 
Komitet ds. Ekonomii 

Społecznej 

przyjęty przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego  
Regionalny Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

 
Organizator 

 
Nazwa zespołu 

 
Zadanie 

 
Okres funkcjonowania 

 
Rezultat 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Grupa robocza  
do spraw 

społeczeństwa 
obywatelskiego dla 

Komitetu 
Monitorującego 

Wielkopolski 
Regionalny 

Program 
Operacyjny na lata 

2014-2020 

Wypracowywanie 
wspólnych stanowisk 
organizacji 
pozarządowych wobec 
zasady partnerstwa, 
równouprawnienia płci, 
równych szans i 
niedyskryminacji (w 
tym dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
różnego typu), a także 
zrównoważonego 
rozwoju 

Powołana uchwałą KM WRPO 
2014+ w dniu 8 grudnia 2015 

roku. Powołana na okres 
realizacji WRPO 2014+ 

Wypracowanie stanowisk 
istotnych z punktu widzenia 
skutecznej realizacji WRPO 
2014+.Merytoryczne wsparcie 
uczestników posiedzeń KM 
WRPO 2014+ 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Zespół 
Programowy ds. 
Strategii rozwoju 

turystyki w 

analiza, weryfikacja, 
opiniowanie 
materiałów dot. 
Strategii rozwoju 

I kwartał 2015 r. 
- 

I kwartał 2016 r. 

analiza, weryfikacja, 
opiniowanie materiałów dot. 
Strategii rozwoju turystyki  
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województwie 
wielkopolskim do 

2020 roku 

turystyki w 
województwie 
wielkopolskim do 2020 
roku 

w województwie wielkopolskim 
do 2020 roku 

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu/ 

Dział Koordynacji 
Integracji 

Społecznej 
 

Komitet ds. 
Ekonomii 

Społecznej 

koordynowanie działań 
w obszarze ekonomii 
społecznej w regionie, 
wyznaczanie wspólnych 
kierunków rozwoju, 
stworzenie 
prawidłowego systemu 
przepływu informacji 
oraz komunikacji, 
stałe pogłębianie 
wiedzy mieszkańców 
Wielkopolski dotyczącej 
sektora ekonomii 
społecznej, 
wypracowanie ram 
instytucjonalnych i 
prawnych 
umożliwiających rozwój 
podmiotów ekonomii 
społecznej oraz 
współpracy lokalnej na 
rzecz sektora ekonomii 
społecznej. 

01.-12.2016 r. 

stworzenie 6 grup roboczych 
(ds. zatrudnienia socjalnego, 
promocji, rehabilitacji ON, 
edukacji, sieci OWES, ds., 
finansowania/sieciowania/ 
współpracy z biznesem )  

grupa robocza - 
sieć OWES 

wypracowanie 
wspólnych zasad 
współpracy Ośrodków 
wsparcia Ekonomii 
Społecznej i ROPS w 
Poznaniu 

2016 rok 

opracowanie wspólnego 
regulaminu wsparcia 
finansowego OWES, Powołanie 
Komitetu Sterującego ds. 
Ewaluacji  oraz opracowanie 
minimalnego zakresu 
metodologii , podział zadań, 
wspólne harmonogramy 
działania  

grupa robocza ds. 
edukacji 

wypracowanie planu 
działań w zakresie 
wdrażania wiedzy o 
Ekonomii Społecznej 
wśród młodzieży 

2016 rok 

opracowanie wspólnego planu 
działań w zakresie wdrażania 
wiedzy o ES  
w szkołach, poszukiwanie 
narzędzi, przegląd programów 
edukacyjnych  
i itp.   

 

grupa 
ds.rehabilitacji 

osób 
niepełnosprawnych 

podnoszenie jakości 
pracy podmiotów 
reintegracyjnych (WTZ, 
ZAZ) 

01-12.2016 r. 

przygotowanie zmian do 
ustawy o rehabilitacji  
i rozporządzeń dotyczących 
WTZ i ZAZ, prace nad modelem 
koordynacji działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 
opracowanie wytycznych 
kontroli WTZ przez organ 
prowadzący, wypracowanie 
wzoru umowy z pracodawcami, 
szkolenie  
w zakresie ochrony danych 
osobowych 
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4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 
 

grupa ds. 
zatrudnienia 
socjalnego 

podnoszenie jakości 
pracy podmiotów 
reintegracyjnych (CIS, 
KIS) 

01-12.2016 r. 

wymiana doświadczeń między 
PUP a KIS w zakresie realizacji 
PAI, wymiana dobrych praktyk, 
współpraca z PIP w zakresie 
ubezpieczenia uczestników  
i świadczenia pracy przez 
uczestników, szkolenie  
w zakresie ochrony danych 
osobowych 

grupa robocza ds. 
promocji 

wypracowanie planu 
dotyczącego 
zwiększania 
widoczności ES i PES w 
regionie 

01.-12.2016 r. 

posiedzenie kapituły konkursu 
Zakup prospołeczny, 
zaktualizowanie Regionalnego 
Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej dot. promocji, 
nawiązanie współpracy  
z przedstawicielami mediów 

 
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.              

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych w Polsce - uczestnicy VII 
spotkania w ramach „Europa Café" 
zorganizowanego z inicjatywy 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w 
Polsce oraz sieci organizacji 
pozarządowych „Europa Café" 

Spotkanie za pośrednictwem łączy internetowych 
z przedstawicielem BIWW, który przedstawił 
Europejską Inicjatywę Obywatelską umożliwiającą 
obywatelom UE bezpośredni wpływ na 
kształtowanie polityk unijnych poprzez zwrócenie 
się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku 
legislacyjnego. 

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z Wielkopolski - 
uczestnicy wizyty studyjnej 
zorganizowanej przez Posłankę do 
Parlamentu Europejskiego, Krystynę 
Łybacką: Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa 
Wielkopolskiego, Polskie Centrum 
Mediacji Oddział w Poznaniu, 
Stowarzyszenie IAESTE Polska, Rotaract 
Club Poznań, Fundacja Przestrzeń 
Aktywności Rozwoju i Kreatywności, 
Fundacja Ewolucja Zdrowia, 
Stowarzyszenie ,,ENTER ART'', Fundacja 
Kształcenia Ustawicznego PERITIA/ 
Centrum NGO Poznań 

Udział wielkopolskich organizacji pozarządowych 
w spotkaniu w Brukseli z dyrektorem BIWW w 
celu  przedstawienia  możliwości współpracy z 
Biurem w zakresie  wsparcia w  nawiązywaniu 
międzynarodowych kontaktów oraz 
reprezentowania podmiotów z Wielkopolski na 
spotkaniach w Brukseli.     

Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z Wielkopolski - 
uczestnicy wizyty studyjnej 
zorganizowanej przez Posła do 

Udział wielkopolskich organizacji pozarządowych 
w spotkaniu w Brukseli z przedstawicielami BIWW 
w celu  przedstawienia  możliwości współpracy z 
Biurem w zakresie  wsparcia w  nawiązywaniu 
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V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi 

 
 
1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi.  
 
Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: 
 

Parlamentu Europejskiego, Andrzeja 
Grzyba: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Polskie Centrum Mediacji Oddział w 
Poznaniu, Stowarzyszenie Rozwoju Nowej 
Wsi Ujskiej, Stowarzyszenie Ostrowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, 
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu, Stowarzyszenie Prawo do Miasta, 
Wildecka Inicjatywa Lokalna WILdzianie, 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
„Przystań", Towarzystwo Wykorzystania 
Wód Termalnych i Walorów Naturalnych 
Ziemi Czeszewskiej, Towarzystwo 
Kulturalne „Echo Pyzdr", Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju i integracji środowiska 
lokalnego „Z Edukacją w Przyszłość", 
Fundacja Kształcenia Ustawicznego 
PERITIA/ Centrum NGO Poznań 

międzynarodowych kontaktów oraz 
reprezentowania podmiotów z Wielkopolski na 
spotkaniach w Brukseli.     

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj 

partnerstwa 
 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość zaangażowanych 

środków finansowych  
i rzeczowych 

 
Rezultat 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 

Partnerstwo 
utworzone z 
inicjatywy Zarządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 
wymagane 
przepisami prawa 
krajowego i 
unijnego 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny na lata 
2007-2013 

  Udział w posiedzeniach KM 
WRPO 2007-2013 zapewniający 
wpływ na kształt dokumentów 
programowych (w tym 
kryteriów wyboru projektów), a 
tym samym wpływ na sprawną 
realizację Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-
2013 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 

Partnerstwo 
utworzone z 
inicjatywy Zarządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 
wymagane 
przepisami prawa 
krajowego i 
unijnego 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny na lata 
2014-2020 

  Udział w posiedzeniach KM 
WRPO 2014+ zapewniający 
wpływ na kształt dokumentów 
programowych (w tym 
kryteriów wyboru projektów), a 
tym samym wpływ na sprawną 
realizację Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020 
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Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca  w 
ramach organizacji 
Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 
2016 w 
Półmaratonie w 
siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego 
w dniu 26 listopada 
2016 roku 

Grand Prix Wielkopolski 
2016  

w Półmaratonie 

55 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert  oraz pomoc w 
realizacji podsumowania cyklu 

udostępnienie sali 
organizacja cateringu 

przeprowadzenie cyklu Grand 
Prix w półmaratonie oraz 

organizacja podsumowania 
(udostępnienie sali) 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca w 
ramach organizacji 
Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 
2016 w Pływaniu 
Długodystansowym 
w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego 
w dniu 17 listopada 
2016 roku 

Grand Prix Wielkopolski 
2016  

w Pływaniu 
Długodystansowym 

35 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert  oraz pomoc w 
realizacji podsumowania cyklu 

udostępnienie sali 

przeprowadzenie cyklu Grand 
Prix w pływaniu 

długodystansowym oraz 
organizacja podsumowania 

(udostępnienie sali) 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca w 
ramach organizacja 
Podsumowania 
Cyklu Grand Prix 
2016 w 
Koszykówce 3 x 3 w 
siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego 
w dniu 17 listopada 
2016 roku 

Grand Prix Wielkopolski 
2016  

w Koszykówce 3 x 3 

25 000 zł w ramach otwartego 
konkursu ofert  oraz pomoc w 
realizacji podsumowania cyklu 

udostępnienie sali 

przeprowadzenie cyklu Grand 
Prix w koszykówce 3 x 3 oraz 
organizacja podsumowania 

(udostępnienie sali) 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Współpraca w 
ramach organizacji 
uroczystości 

Uroczyste pożegnanie 
wielkopolskich 

Olimpijczyków przed 
startem na Igrzyskach  

w RIO 2016 

udostępnienie sali 
organizacja cateringu 

przekazanie nagród za 
nominacje olimpijskie dla 

wielkopolskich sportowców 

Departament 
Sportu  

i Turystyki 

1. Pracownicy DS 
byli członkami 
komisji 
przetargowych/ofe
rtowych 
powołanych przez 
Wielkopolską 
Organizację 
Turystyczną w 
ramach 
realizowanych 
przez siebie 
projektów i zadań. 

współpraca przy 
realizacji bieżących 

zadań 

pomoc rzeczowa (liczba 
roboczogodzin) trudna do 

wycenienia. 

dbałość o wysoką jakość zadań 
realizowanych przez 

Wielkopolską Organizację 
Turystyczną 

2. Pracownicy DS 
dokonywali korekty 

merytorycznej 
wydawnictw 

promocyjnych 
wydawanych przez 

Wielkopolską 
Organizacją 
Turystyczną. 
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Departament 
Sportu  

i Turystyki 

Udzielenie 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 przy 
realizacji bieżących 

zadań 

współpraca niefinansowa opracowano i wdrożono 
regulamin dotyczący zasad 
korzystania z logo Szlaku 

Piastowskiego 

 
Regionalny 

Ośrodek Polityki 
Społecznej  
w Poznaniu 

 

Partnerstwo 
związane z 

wydarzeniem 
subregionalnym 

Współorganizacja 
Tygodnia Autyzmu 

(konferencja) 
500,00 zł 

wzrost świadomości nt. 
autyzmu, nabycie wiedzy 

dotyczącej autyzmu,  

 
Regionalny 

Ośrodek Polityki 
Społecznej  
w Poznaniu 

partnerstwo w 
projekcie 

Działanie 7.1. Aktywna 
integracja  
Poddziałanie 7.1.2. 
Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 
WRPO 2014+ 
Projekt „Sieć dobrego 
wsparcia”. Liderem 
projektu jest 
Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 
partner projektu: ROPS 
w Poznaniu. Projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS w ramach WRPO 
2014+ 

Budżet projektu wynosi: 3 397 
135,08 zł wkład własny lidera i 
partnerów to: 172 237,25 zł 
dofinansowanie UE: 3 224 
897,83 zł 
wydatki ROPS poniesione w 
roku 2016: 
19 744,77 zł 

W ramach projektu przewiduje 
się podjęcie działań w obszarze 
integracji i aktywizacji 
społeczno – zawodowej 
skierowane do osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia 
poprzez wykorzystanie 
instrumentów aktywizacji 
społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej oraz 
działań o charakterze 
środowiskowym. W 2016 r. 
działania sieciujące rozpoczęto 
od października, zatrudniając 
specjalistę ds. sieciowania w 
ramach 1 etatu i zakupiono 
sprzęt komputerowy 
wyposażając jego stanowisko 
pracy. Przeprowadzono 
działania koncepcyjno-
merytoryczne dotyczące 
planowanych działań.  
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Zorganizowano i 
przeprowadzono 2 spotkania 
sieciujące w  tym jedno 
subregionalne w Koninie                    
i jedno powiatowe w powiecie 
wrzesińskim. Uczestnikami 
spotkań sieciujących byli 
przedstawiciele władz 
lokalnych, instytucji pomocy i 
integracji  społecznej, rynku 
pracy i NGO.  W spotkaniach 
uczestniczyło 79 osób. 
Działaniami sieciującymi objęto 
34 samorządy lokalne.  

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

partnerstwo w 
projekcie 

Działanie 7.1. Aktywna 
integracja  
Poddziałanie 7.1.2. 
Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 
WRPO 2014+ 
Projekt „Aktywna 
integracja w powiecie 
złotowskim”. Liderem 
projektu jest Fundacja 
AKME, partner 
projektu: Miejsko – 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu, Wielkopolski 
Związek Pracodawców 
LEWIATAN, ROPS w 
Poznaniu 
Jastrowiu, 
Wielkopolski. Projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS w ramach WRPO 
2014+ 

Budżet projektu wynosi: 1 443 
822,00 zł wkład własny lidera i 
partnerów to: 72 244,25 zł 
dofinansowanie UE: 1 371 
577,75 zł 
wydatki ROPS poniesione w 
roku 2016: 
1 433,23 zł 

W ramach projektu przewiduje 
się podjęcie działań w obszarze 
integracji i aktywizacji 
społeczno – zawodowej 
skierowane do osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia 
poprzez wykorzystanie 
instrumentów aktywizacji 
społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej oraz 
działań o charakterze 
środowiskowym. W roku 2016 
przeprowadzono działania 
koncepcyjno-merytoryczne 
dotyczące planowanych 
działań, w tym dotyczące 
przeprowadzenia powiatowego 
spotkania sieciującego, które 
planuje się przeprowadzić w 
styczniu 2017 r.  oraz innych 
spotkań  sieciujących w 
gminach powiatu złotowskiego .  

Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

partnerstwo w 
projekcie 

Działanie 7.1. Aktywna 
integracja  
Poddziałanie 7.1.2. 
Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 
WRPO 2014+ 
Projekt  „Na ścieżce 
reintegracji – działania 
sieciujące w 
subregionie pilskim”. 
Liderem projektu jest 
Fundacja Nowy 
Horyzont, partner 
projektu: ROPS w 
Poznaniu. Projekt 
współfinansowany ze 
środków europejskich 
EFS w ramach WRPO 
2014+ 

Budżet projektu wynosi: 1 932 
081,00 zł wkład własny lidera i 
partnerów to: 96 604,05 zł 
dofinansowanie UE: 1 835 
476,95 zł 
wydatki ROPS poniesione w 
roku 2016: 
8 259,56 zł 

W ramach projektu przewiduje 
się podjęcie działań w obszarze 
integracji i aktywizacji 
społeczno – zawodowej 
skierowane do osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich otoczenia 
poprzez wykorzystanie 
instrumentów aktywizacji 
społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej oraz 
działań o charakterze 
środowiskowym. 
Przeprowadzono działania 
koncepcyjno-merytoryczne 
dotyczące planowanych 
działań, w tym dotyczące 
przeprowadzenia powiatowego 
spotkania sieciującego oraz 
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2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2016 Gabinet Marszałka objął patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
(lub wyraził zgodę na jego udział w komitetach honorowych) 195 przedsięwzięć, których 
organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku 
publicznego. 
 
3. Konferencje, seminaria i sympozja, w których udział brali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 
 
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

innych spotkań  sieciujących  
w gminach subregionu 
pilskiego.  

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
BIWW 

 
„NGO Day w Brukseli" 

 
Seminarium poświęcone 
zaprezentowaniu inicjatyw unijnych 
skierowanych do trzeciego sektora 
oraz możliwościom pozyskiwania 
dodatkowego finansowania z 
programów UE. Uczestnicy „NGO Day” 
mieli okazję spotkać się z 
przedstawicielami instytucji unijnych, 
regionu partnerskiego Wielkopolski - 
Hesji oraz pracownikami organizacji 
pozarządowych działających  
w Brukseli. 
 

 
30.05.2016 

 
siedziba BIWW 

 
VII edycja „Dnia Świętego 

Marcina w Brukseli" 

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

 
 

16.11.2016 

 
 

siedziba BIWW 
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Możliwości wsparcia 
Lokalnych Grup Działania 
 

 
Spotkanie z Posłem do Parlamentu 
Europejskiego, Andrzejem Grzybem 

 
16.11.2016 

 
Parlament Europejski  

w Brukseli 

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

 
Spotkanie Lokalnych Grup Działania z 
Wielkopolski i Flandrii 

 
17.11.2016 

 
Flandria (Belgia): różne 

miasta, w kórych 
realizowane są projekty 

LGD „Hageland+" tj. 
Langdorp, Averbode i 

Scherpenheuvel 
 

 
DOW  

 
Dziedzictwo kulturowe 

obszarów wiejskich 
 

Prezentacja regionów Dożynki 
Prezydenckie Spała 2016 

10-11.09.2016 Spała 

 
Spotkania dla 

przedstawicieli Lokalnych 
Grup Działania  

 
Spotkania dla przedstawicieli 

Lokalnych Grup Działania  

17.05.2016 Poznań 

 
Spotkanie konsultacyjno-

szkoleniowe dotyczące 
wdrażania poddziałania 

19.2 – Wsparcie na 
wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego 

przez społeczność 
 

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe 26.10.2016 Poznań 

 
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

Drzwi Otwarte SWW dla 
NGO 

Konferencja przybliżająca 
organizacjom pozarządowym ofertę 
SWW 

06.12.2016  Budynek UMWW, patio 

Gala Wolontariatu Konferencja dla wolontariuszy z 
Wielkopolski 

06.12.2016  Budynek UMWW, patio 

 
Departament 

Sportu i Turystyki 

 
Konferencja metodyczno 
szkoleniowa "Biologiczno-
pedagogiczne i systemowe 
uwarunkowania treningu 

spotowego" 
 

 
 

konferencja 

 
 

17.03.2016 

 
 

Poznań 
 
 
 
 
 
 

 
Samorząd terytorialny 

kreatorem 
upowszechniania sportu, 

rekreacji i turystyki 
 

 
 

konferencja 

 
 

07.10.2016 

 
 

Poznań 

 
Instrumenty finansowania  
i wspierania sportu oraz 
infrastruktury sportowej  

w Województwie 
Wielkopolskim 

 
 

seminarium 

 
 

27.10.2016 

 
 

Poznań 
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Droga do sukcesu 

Olimpijskiego - etapizacja 
procesu szkolenia 

sportowego z perspektywy 
trenerów i zawodniczek 

kadry olimpijskiej RIO 2016 
 

 
 

 
konferencja 

 
 
 

27.10.2016 

 
 

 
Poznań 

 
Wspieranie i finansowanie 

żeglarstwa oraz bazy 
żeglarskiej  

na terenie województwa 
wielkopolskiego 

 

 
 

seminarium 

 
 

15.11.2016 

 
 

Poznań 

 
Wielkopolskie Obchody  

Światowego Dnia Turystyki 

 
inne 

 
30.09.2016 

 
Gniezno 

 
Wodniacty na start!  
- otwarcie sezonu 

wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski 

 

 
inne 

 
14.05.2016 

 
Ślesin 

 
Konferencja  

pt.: "Turystyka rowerowa 
w Wielkopolsce" 

 

 
konferencje 

 
21.10.2016 

 
Leszno 

Departament 
Zdrowia 

 
Szkolenie dla Liderek 

Działań Trzeźwościowych z 
zakresu profilaktyki 

rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

 

szkolenie 
14/15-10-2016 

r. 
OIE Rokosowo 

 
"Systemowe rozwiązania 
wsparcia osób z chorobą 
onkologiczną i ich rodzin  

w województwie 
wielkopolskim" 

 

 
Konferencja 

 
 
 
 

18.11.2016 
 
 
 
 

siedziba UMWW 
 
 
 
 

Gabinet 
Marszałka 

 
Obchody 76. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej i drugiej 
masowej zsyłki Polaków na  
Sybir 
 

 
Uroczystości 

 
 
 

 

 
13 kwietnia 

2016 
 
 

 

Poznań 
 
 
 
 



35 

 

 
 
3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
XVIII Wojewódzko-
Diecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie                                
                
 
 
 
 

Impreza 
 
 

 
 
 
 

 
 

28 sierpnia 
2016 

 
 
 
 
 

Lisków 
 
 
 
 
 

 

 
Obchody 77. rocznicy 
powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego                                   
 
 
                        

Uroczystości 
 
 
 

 
 
 

27 września 
2016 

 
 
 
 

 
Poznań 

 
 
 
 

 
 

 
Obchody 98. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego               
  
 
 
 

Uroczystości 
 
 
 
 

 
 

 
27 grudnia 2016 

 
 
 
 

 
 

 
Poznań 

 
 
 

 
 

 

 
Uroczystości 

 
 

 
 

28 grudnia 2016 
 
 

 
 

Warszawa 
 
 

 
 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

 
Ochrona danych 
osobowych, 
kwalifikowlaność 
wydatków, zmiany  
w ustawie o 
spółdzielniach socjalnych, 
zmiany  
w ustawie PZP 
 
 

warsztaty  średnio raz na kwartał  ROPS w Poznaniu  

 
„Spotkanie z ekonomią 
społeczną w Kinie.” 
 

wydarzenia 
19.05.16, 28.10.16, 28.11.16, 

21.12.16 

 
Konin 
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Stoiska wystawiennicze 
podczas: Jarmarku 
Bożonarodzeniowego na 
Starym Rynku w 
Poznaniu  oraz na 
Wolnym Targu  
 

targi 2-22.12.2016r. Poznań 

 
„Ekonomia Społeczna 
szansą na sukces” 
 

wydarzenie 20.12.2016r. Runowo 

 
Targi Ekonomii 
Społecznej „Jarmark 
Pomysłów” 
 

targi 18.06.2016r. Leszno 

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

gala 15.12.2016 r. Poznań 

 
Szkolenia/warsztaty  
w zakresie przepisów 
ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 roku o zmianie 
ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r poz. 
1020) dla przedstawicieli 
podmiotów ekonomii 
społecznej.  
 

szkolenia/ 
warsztaty  

Listopad-grudzień 2016 Konin, Śrem, Chodzież, Żerków 

 
wizyta studyjna-
prezentacja dobrych 
praktyk w zakresie 
zatrudnienia socjalnego 
 

wizyta studyjna 
dla grupy ds. 
zatrudnienia 
socjalnego 

16-18.11.2016  Cieszyn-Kraków 

 
Szkolenia/warsztaty 
dotyczące zadań 
użyteczności publicznej 
przeznaczone dla 
przedstawicieli 
podmiotów ekonomii 
społecznej, jednostek 
samorządu 
terytorialnego  
i ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej 
 

szkolenia/ 
warsztaty  

Listopad-grudzień 2016 
Ostrów Wielkopolski, Konin, 

Krotoszyn, Chodzież, Grodzisk 
Wielkopolski,Pniewy 
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3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

 
 
 
 

 
wizyta studyjna - 
warsztaty wyjazdowe 
prezentacja dobrych 
praktyk  w zakresie 
funkcjonowania klastrów 
 

wizyta studyjna - 
prezentacja 

dobrych praktyk 
17-18 listopad 2016 roku Toruń -Ciechocinek  

 
Targi Aktywni Viva 
Seniorzy! -  
VII edycja 
 

targi 22-23 kwietnia 2016 roku Poznań 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

Uwarunkowania sytuacji 
młodzieży 
ponadgimnazjalnej na 
wielkopolskim rynku 
pracy 
 
 

 
konferencja  
w ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 

Wielkopolskiego 
Rynku Pracy 

 

14.04.2016 r. 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu 

 

Rola prywatnych agencji 
zatrudnienia   
w kształtowaniu rynku 
pracy w Wielkopolsce 

 

 
konferencja  
w ramach 

Partnerstwa na 
Rzecz Rozwoju 

Wielkopolskiego 
Rynku Pracy 

 

22.11.2016 r. 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu 
 
 
 

 
Konferencja 
podsumowująca badanie 
pt. „Logistyka, spedycja i 
gospodarka magazynowa 
- stan i struktura branży 
w Wielkopolsce” 

konferencja 17.11.2016 r. 
 

 
 

biurowiec OMEGA przy ulicy 
Dąbrowskiego 79A w Poznaniu  

 
Spotkanie informacyjne 
dotyczące ogłoszonego 
konkursu nr 
RPWP.07.01.02-IZ-00-30-
001/16 w ramach  
Poddziałania 7.1.2 WRPO 
2014+ 

Spotkanie 
informacyjne 

1 lipca 2016 r. 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu (ul. Kościelna 37) 
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3.4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj 

spotkania 
 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
WORD KONIN 

 

 
Działania edukacyjno-
prewencyjne dla dzieci 
przebywających na półkoloniach 
pod hasłem „Bezpieczne ferie to 
udane ferie” – w zajęciach udział 
wzięło 360 dzieci. 
 

Szkolenie 21.01.2016r. - 26.01.2016r. WORD w Koninie 

 
Szkolenia dla rowerzystów w 
zakresie: „Bezpiecznych 
zachowań na drodze”, w którym 
uczestniczyło 27 osób. Celem 
zorganizowanego szkolenia było 
zaprezentowanie 
psychologicznych aspektów 
zachowania uczestników ruchu 
drogowego, omówienie uwag 
zgłoszonych przez rowerzystów 
związanych z interpretacją 
znaków drogowych i 
zastosowanych rozwiązań 
infrastrukturalnych dotyczących 
rowerzystów oraz 
zaprezentowanie zasad 
udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom zdarzeń drogowych. 
 
 
 

Szkolenie 18.03.2016r. 

 
 

WORD w Koninie 
 
 

 
Międzyszkolny Maraton 
Sportowy. 
 

Szkolenie 01.06.2016r. Konin 

 
Festyn „Dni Chorznia” . 
 

Festyn 04.06.2016r. Konin 

 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 
"Witajcie w naszej bajce!" –                             
Park im. F. Chopina w Koninie.   
 

Festyn 05.06.2016r. Konin 

 
Festyn rodzinny.  
 

Festyn 11.06.2016r. 

 
Konin 
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"Festiwal Życia" 
 

Szkolenie 17.06.2016r. Powidz 

 
Festyn "Powiatowy Dzień Rodziny 
i Seniora". 
 

Festyn 26.06.2016r. Rychwał 

 
VIII Otwarte Mistrzostwa Klubów 
HDK PCK „W zabawach na plaży”. 
  

Turniej 07.08.2016r. Licheń Stary 

 
Festyn Integracyjno-Edukacyjny 
„Bezpiecznie, zdrowo  
i sportowo”. 
 

Festyn 23.08.2016r. Konin 

 
Festyn rodzinny w Rzgowie. 
 

Festyn 27.08.2016r. Rzgów 

 
Spotkania z dziećmi 
przebywającymi na półkoloniach 
pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”. 
 

Szkolenie 07.07 - 08.08.2016r. Konin 

 
Przeprowadzenie konkursu z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz ufundowanie 
nagrody podczas 32 
"Ogólnopolskiego Bursztynowego 
Rajdu Kolarskiego po 
Wielkopolsce Wschodniej". 
 

Rajd 
rowerowy 

02.09.2016r. Kleczew 

 
"IX Konińska Masa Rowerzystów, 
czyli Konin bez samochodu 2016". 
 

Rajd 
rowerowy 

24.09.2016r. Posada 

 
Piknik rodzinny przy Szkole 
Podstawowej Nr 9 w Koninie.  
 

Festyn 13.10.2016r. Konin 

 

WORD PIŁA 
 

 
Konkurs z Prawem jazdy  
w dorosłość dla uczniów 
ponadgimnazjalnych  
 

konkurs marzec WORD w Pile  

 
Eliminacje powiatowe do 
Ogólnopolskiego turnieju BRD  
 

turniej kwiecień  
ZS nr 2 w Pile Miejskiej 

Miasteczko Ruchu Drogowego  
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4.  Współpraca Gabinetu Marszałka z organizacjami kombatanckimi 

 

Gabinet Marszałka UMWW zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej 

Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych. UMWW pokrywa koszty wynajmu 

pomieszczeń pięciu organizacjom kombatanckim (czynsz i media). Ponadto Gabinet Marszałka 

wielokrotnie w ciągu roku zamawia dla kombatantów sale od Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na uroczystości i spotkania członków związków kombatanckich. 

 
Gabinet Marszałka wspiera ww. organizacje w następujących formach: 

 Współpracuje ze związkami kombatanckimi oraz przy tworzeniu kalendarium uroczystości 
na dany rok kalendarzowy; 

 Monitoruje i informuje związki kombatanckie o obwieszczeniach zamieszczanych na 
stronie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, np. o pomocy socjalnej, 
zmianach prawa kombatanckiego, ustanowieniu nowych odznaczeń etc. 

 Pomaga związkom kombatanckim w załatwianiu ważnych spraw dla organizacji, 
interweniuje w indywidualnych sprawach kombatantów, np. w respektowaniu uprawnień 
kombatantów do leczenia poza kolejnością. 

 Marszałek lub jego przedstawiciele często uczestniczą w spotkaniach okolicznościowych, 
obradach, zjazdach wyborczych, walnych zgromadzeniach organizowanych przez związki 
kombatanckie. 

 Współpraca Urzędu, który traktuje Radę jako istotny społeczny organ integracyjny i 
doradczy układa się dobrze. 

 Systematycznie w 2016 r. udzielał informacji osobom starającym się o status 
kombatanta/osoby represjonowanej, wdowy/wdowca po małżonku kombatancie/osobie 
represjonowanej, osobom deportowanym do pracy przymusowej. Pracownik  
ds. Kombatantów wskazywał instytucje: archiwa, instytuty naukowe, urzędy miejskie  
i gminne etc., w których należy szukać dokumentów o działalności podziemnej, represjach  
- dowodów niezbędnych do uzyskania uprawnień kombatanckich i dodatków dla osób 
poszkodowanych przez III Rzeszę. Pomagał w pisaniu pism do instytucji, m.in. ZUS, AP, IPN, 
kontaktował się z różnymi instytucjami w sprawach kombatantów. 

 Członkowie związków i stowarzyszeń kombatanckich przywiązują dużą wagę do 
respektowania uprawnień w zakresie dostępu do usług medycznych.  W ubiegłym roku 
udzielano informacji w sprawie skierowań kombatantów na leczenie sanatoryjne, 
pierwszeństwa w przyjmowaniu kombatantów do Domów Pomocy Społecznej oraz 
darmowych leków 75+. 

 Urząd pokrywa koszty transportu zewnętrznego dla przedstawicieli organizacji 
kombatanckich – w ubiegłym roku były to wyjazdy do: 

- Żabikowa na obchody rocznicy śmierci gen. Kowalówki  
- kilkudniowy Rajd Kombatancki ŚZŻAK i młodzieży wielkopolskich szkół w Góry 

Świętokrzyskie, 
- Warszawy na spotkanie opłatkowo-noworoczne kombatantów z Szefem UDSKIOR, 
- Kwilcza na obchody rocznicy śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego członków ŚZŻAK, 
- Mórkowa na spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK, 
- Turska i Janowa w rocznicę zrzutów broni alianckiej dla AK - ŚZŻAK, 
- na święto Patrona obchodzone przez Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej - ŚZŻAK, 
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- Lasu Rzuchowskiego na uroczystość upamiętniająca pomordowanych na terenie obozu – 
przedstawiciele WRKiOR, 

- Niechlowa na uroczystość organizowaną przez Szk. Podst. im. Armii Krajowej dla członków 
ŚZŻAK, 

- Warszawy na obchody rocznicy Powstania Wlkp., 
- Warszawy na pogrzeb mjr. Zygmunta Szendzielarza (ŚZŻAK), 
- Wronek na uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych dla członków Związku 

Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, 
- Swarzędza na dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych (ŚZŻAK). 

 
Na wniosek Rady uchwałą nr 2139 /2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  
1 czerwca 2016 r. zmieniono skład WRKiOR. 
 
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych zobowiązała samorządy województw do 
utworzenia Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób 
Represjonowanych działającej przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie  
z uchwałą ZWW nr 2976/2016 z 1 grudnia 2016 r. powołano Radę Konsultacyjną. W dniu 13 
grudnia 2016 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego wręczył nominacje pięciu członkom Rady. Przewodniczącą rady wybrano p. 
Barbarę Napieralską. 
Gabinet Marszałka Urzędu zapewnia obsługę techniczną i administracyjną Wojewódzkiej 
Radzie Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych. W roku 
ubiegłym osobom starającym się o status działacza lub osoby represjonowanej wielokrotnie 
udzielano informacji o obowiązującej procedurze uzyskania w/w statusów, udzielano pomocy  
w poszukiwaniach archiwalnych dokumentów potwierdzających działalność w organizacjach 
antykomunistycznych oraz dokumentujących represje z powodów politycznych. Udzielano 
informacji o przysługujących uprawnieniach, m.in. pomocy pieniężnej, w tym dofinansowaniu 
leczenia uzdrowiskowego w 2016 r.   
 
Gabinet Marszałka: 

 ufundował nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rzecz 
Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich  
z przeznaczeniem dla zdobywcy czołowego miejsca w zawodach kawaleryjskich podczas 
Święta Ułanów Poznańskich – Dni Ułana - 800,00 zł; 

 przekazał gadżety i materiały promocyjne na rzecz Stowarzyszenia Dzieci 
Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom" w Płocku; 

 Współpracował w zakresie wyrażenia zgody na użycie herbu województwa przez Klub 
Zbieraczy Znaczków Pocztowych o tematyce Religijnej "Święty Gabriel" - znaczek specjalny 
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. 
 

W 2016 r. WRKiOR odbyła trzy posiedzenia. Omawiano na nich m.in. kalendarz uroczystości 
patriotycznych, poruszano kwestie dostępu do usług medycznych. Przewodniczący  
p. Wechmann powtórzył apel o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do wielkopolskiego 
oddziału NFZ oraz ponowił prośbę do przedstawiciela Kuratorium Oświaty o pomoc  
w zwiększeniu występowania młodzieży z kombatanckimi pocztami sztandarowymi. W 2016 
roku dużo miejsca poświęcono programowi obchodów 60. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 
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’56. Na zaproszenie Rady w jednym ze spotkań uczestniczył Rafał Kościański, naczelnik 
ówczesnego Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów z poznańskiego 
oddziału IPN, który udzielił informacji o możliwości przekazywania prywatnych zbiorów: 
legitymacji, fotografii itp. do poznańskiego oddziału IPN. 
 
 
 

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

1. Departament Kultury 
 
 

 
L.p.  

 

 
Podmiot i nazwa zadania 

 
Rodzaj wsparcia 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

1.  

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

Współorganizacja 
 
 

35 000,00 zł 
 
 
 
 
 

2.  

 
Organizacja wyjazdu na VII 
Interdyscyplinarny Festiwal 
Wielkopostny: Festiwal Gorzkie Żale - 
Stowarzyszenie Strefa Kultury w 
Zakrzewie 
 

 
Współorganizacja 9 000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 

3.  

 
Organizacja Wystawy: Polska Szkoła 
Ilustracji - Polskie Towarzystwo 
Wydawców Książek 
 

 
Współorganizacja 30 000,00 zł 

 
 
 
 

4.  

 
Izabella 2016 Konkurs na najważniejsze 
wydarzenie muzealne roku - Fundacja 
Muzeów Wielkopolskich 
 

 
Współorganizacja 20 000,00 zł 

 
 
 
 

5.  

 
Wykonanie koncertu uświetniającego 
uroczystość wręczenia stypendiów i 
nagród Marszałka - Arte Dei Suonatori 
 
 

 
Współorganizacja 

 
16 000,00 zł 

 
 
 
 
 
 

6.  

 
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Więziennej Twórczości Teatralnej - 
Fundacja Teatru Ósmego Dnia 
 

 
Współorganizacja 

 
 

25 000,00 zł 
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7.  

 
IV Kępiński Festiwal; XIII Ogólnopolski 
Konkurs Gitary Klasycznej im. Aleksandra 
Tansmana - Stowarzyszenie Wrota 
Wielkopolski 
 

 
Współorganizacja 

 
 

10 000,00 zł 
 
 
 
 

 
 

8.  

 
Ekumeniczne Święto Biblii - Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny 
 

 
Współorganizacja 28 100,00 zł 

 
 
 

9.  

 
Udział Chóru Kameralnego Akademii 
Muzycznej w festiwalu w Bergen - 
Fundacja Muzycznej 
 

 
Współorganizacja 32 000,00 zł 

 
 
 
 

10.  

 
Wydanie Porwania Baltazara Gąbki  
w języku ukraińskim; 39 edycja 
Międzynarodowy Listopad Poetycki -
Związek Literatów Polskich  
 

 
Współorganizacja 20 000,00 zł 

 
 
 
 
 

11.  

 
Gala Nagrody im. Witolda Hulewicza; 
organizacja uroczystej Gali - 
Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza 
 

 
Współorganizacja 6 000,00 zł 

 
 
 
 

12.  

 
Ambasador Wielkopolskiej Kultury w 
ramach promocji Województwa 
Wielkopolskiego. Stowarzyszenie Żeńcy 
Wielkopolscy 
 

 
Współorganizacja 11 000,00 zł 

 
 
 
 
 

13.  

 
Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia - 
Stowarzyszenie Wspierania Sztuki 
Edukacji i Terapii Arte Fakt 
 

 
Współorganizacja 25 000,00 zł 

 
 
 
 

14.  
 
Fundacja Art. Fidelis 
 

 
Współorganizacja 

18 000,00 zł 
 

15.  
 
Stowarzyszenie Magnus Ventus 
 

 
Współorganizacja 

50 000,00 zł 
 

16.  

 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Autyzmem Pro FUTURO 
 

 
Współorganizacja 6 000,00 zł 

 
 
 

17.  

 
Parafia św. Marii Magdaleny  
w Zakrzewie 
 

 
Współorganizacja 

5 000,00 zł 
 
 

18.  
 
Fundacja Rodziny Wiłkomirskich 
 

 
Współorganizacja 

21 000,00 zł 
 

19.  
 
Fundacja Scena Pobiedziska 

 
Współorganizacja 

 
8 000,00 zł 
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20.  
 
Fundacja Mały Dom Kultury 
 

 
Współorganizacja 

11 000,00 zł 
 

21.  

 
Współorganizacja wyjazdu na 
Międzynarodowe Targi i Konferencję 
Muzyczną WOMEX 2016 - Fundacja To 
ART. 
 

 
Współorganizacja 8 000,00 zł 

 
 
 
 
 

22.  

 
Polsko-Niemieckie Warsztaty Jazzowe 
Fundacja Akademii Muzycznej 
 

 
Współorganizacja 

30 000,00 zł 
 
 

23.  

 
Premiera spektaklu "Rozmowy 
uchodźców" wraz z towarzyszącymi jej 
działaniami edukacyjnymi dla młodzieży 
licealnej - Stowarzyszenie Korporacja 
Teatralna 
 

 
Współorganizacja 

6 000,00 zł 
 
 
 
 
 
 

24.  

 
Wydanie czasopisma w wersji 
anglojęzycznej: Jews of Poznań - 
Stowarzyszenie Miasteczko Poznań 
 

 
Współorganizacja 5 000,00 zł 

 
 
 
 

25.  

 
Kurs Mistrzowski dla kontrabasistów - 
Stowarzyszenie Synteza w Poznaniu 
 

 
Współorganizacja 2 000,00 zł 

 
 
 

26.  

 
Wyjście z cienia - ogólnopolski konkurs 
recytatorskiim. Romana Brandstaettera - 
Stowarzyszenie Trzcianecki Interaktywny 
Dom Edukacji Kulturalnej TADEK 
 

 
Współorganizacja 5 750,00 zł 

 
 
 
 
 

27.  

 
Konkurs na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych lub znajdujących 
się na terenie województwa 
wielkopolskiego w 2016 r. 
 

 
Współorganizacja 789 000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZEM: 

 

1 231 850,00 zł 
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2. Gabinet Marszałka 
 

 
L.p. 

  

 
Podmiot i nazwa zadania 

 
Rodzaj wsparcia 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

1.  

 
V Dni Pracy Organicznej w dniach 11-17 
września 2016 r. 
Stowarzyszenie "Unia Wielkopolan" 

usługa promocji podczas V Dni Pracy 
Organicznej 

 
 

2 500,00 zł  
 
 

2.  

 
XIX Dzień Judaizmu pod hasłem "Co Ty 
tu robisz Eliaszu?" w dnach 9-19 stycznia 
2016 r. w Poznaniu  
Stowarzyszenie Coexist 
 

usługa promocji województwa podczas 
XIX Dnia Judaizmu 

 
 

4 000,00 zł  
 
 
 

3.  

 
"Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Okręg 
Wielkopolska"             
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Wielkopolska 
 

usługa promocji w 3 zeszytach BI 
 
 
 
 

1 800,00 zł  
 
 
 
 

4.  

 
Wyjazd historyczny do Komarna 15-17 
kwietnia 2016 r.           
Pleszewskie Stowarzyszenie "Wspólna 
Przyszłość" 
 

usługa promocji w trakcie wyjazdu 
 
 
 
 

4 000,00 zł  
 
 
 

5.  

 
Dzień Pamięci Polek i Polaków 
Represjonowanych przez III Rzeszę w 
latach 1939-1945 - 7 maja 2016 r. w 
Gnieźnie  
Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę 
 

usługa promocji podczas obchodów 
 
 
 
 
 
 

2 000,00 zł  
 
 
 
 
 

6.  

 
Publikacja poświęcona historii Związku 
Powstańców Poznańskiego Czerwca 
1956r. "Niepokonani" wydanej w 
związku z Jubileuszem 25-lecia 
Organizacji                    
Związek Powstańców Poznańskiego 
Czerwca 1956r. "Niepokonani" 
 

usługa promocji w publikacji 
 
 
 
 
 
 

4 612,50 zł  
 
 
 
 
 
 
 

7.  

Zawody żużlowe pn. 66. Memoriał 
Alfreda Smoczyka 30 września 2016  
w Lesznie  
Klub Sportowy "Unia Leszno" 
 
 
 
 
 

usługa promocji podczas zawodów 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 300,00 zł  
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8.  

 
„X Marsz Pamięci młodzieży 
wielkopolskich szkół do Katynia” w dn. 
21-26 kwietnia 2016 r.  
 
Stowarzyszenie Współpracy ze 
Wschodem MEMORAMUS 
 

usługa promocji podczas marszu 
 
 
 
 
 

25 000,00 zł  
 
 
 
 
 

9.  

 
95. rocznica powstania Związku 
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Poznaniu 20 
września 2016 r. 
Związek Oficerów Rezerwy RP  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Poznaniu 
 

 
usługa promocji podczas uroczystości 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 000,00 zł  

 
 
 
 
 
 
 

10.  

 
Obchody 35. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce 13.XII.1981r., 
11 grudnia 2016 r. w Ostrowie 
Wielkopolskim i 13 grudnia 2016 r. 
w Kaliszu  
Stowarzyszenie Centrum Edukacji, 
Dialogu i Dobrych Praktyk) 
 

usługa promocji podczas obchodów 
 
 
 
 
 
 
 

15 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 

11.  

 
Publikacja „Liderzy Pracy Organicznej  
z lat 2009-2015. Tom II” 
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
 

usługa promocji w publikacji 
 
 
 

10 000,00 zł  
 
 
 

12.  

 
22 numer rocznika „Wielkopolski 
Powstaniec”  
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
 

usługa promocji w roczniku 
 
 
 
 

8 000,00 zł  
 
 
 
 

13.  

 
Publikacja „Dokumentacja historyczna 
środowiska kombatantów  
w Wielkopolsce”  
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
 

usługa promocji w publikacji 
 
 
 
 
 

5 000,00 zł  
 
 
 
 
 

14.  

Umieszczenie herbu na sztandarze 
Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Weteranów  
i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. 
Franciszka Gągora 
Wielkopolski Oddział Wojewódzkiego 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. Gen. Franciszka 
Gągora 
 
 

usługa promocji  na sztandarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 000,00 zł  
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15.  

 
Dzień Tradycji 17 czerwca 2016 r. w 
Poznaniu  
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
 

usługa promocji podczas wydarzenia 
 
 
 
 

4 000,00 zł  
 
 
 
 

16.  

 
Nadanie imienia bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919  
– Wincentego i Jana Wierzejewskich  
– skwerowi w Poznaniu w dniu 21 marca 
2016 r. 
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
 

usługa promocji województwa podczas 
uroczystości 

 
 
 
 
 
 

4 200,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 

17.  

 
X Zjazd Gnieźnieński w dn. 11-13 marca 
2016 r. w Gnieźnie 
Fundacja Św. Wojciecha Adalberta 
 

usługa promocji województwa podczas 
zajadu 

 
 

50 076,65 zł  
 
 
 

18.  

 
II Forum Rodziców w dniu 25 czerwca 
2016r. w Suchym Lesie  
Fundacja Witolda Marciniaka i Krystyny 
Alwin na Rzecz Rozwoju Ortopedii 
Dziecięcej 
 

usługa promocji województwa podczas 
wydarzenia 

 
 
 
 

6 000,00 zł  
 
 
 
 
 

19.  

 
Światowy Kongres Stomatologów FDI w 
dn. 7-10 września 2016r.  w Poznaniu 
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 
 

usługa promocji podczas wydarzenia 
 
 
 

35 000,00 zł  
 
 
 

20.  

 
Współorganizacja obchodów 98. 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu i 
Warszawie w dniach 27-28 grudnia  
2016 r.  
ZHP Chorągiew Wielkopolska 
 

umowa - współpraca w zakresie 
przygotowania działań związanych  

z organizacją obchodów 
 
 
 

27 030,00 zł  
 
 
 
 
 

21.  

 
Bieg Powstania Wielkopolskiego - 
Poznań 27 grudnia 2016 r.  
Stowarzyszenie Biegu Powstania 
Wielkopolskiego 
 

usługa promocji podczas Biegu Powstania 
Wielkopolskiego 

 
 
 

19 000,00 zł  
 
 
 
 

22.  

 
Centralne obchody Święta Lotnictwa 
Wojskowego oraz Jubileusz 10. rocznicy 
służby samolotów F-16 w Polskich Siłach 
Powietrznych w dn. 25-27 sierpnia  
2016 r.   
Aeroklub Poznański im. Wandy 
Modlibowskiej 
 

usługa promocji podczas uroczystości 
 
 
 
 
 
 

30 000,00 zł  
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3. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

23.  

 
Finał Pucharu Polski Wszechstronnego 
Konia Wierzchowego w Baborówku, 30 
września - 2 października 2016 r. 
Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko 
 

usługa promocji podczas zawodów 
 
 
 
 

18 000,00 zł  
 
 
 
 

RAZEM: 295 519, 15 zł 

 
Nazwa zadania 

 

 
Liczba ofert 

 
Liczba umów 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

 
BOIN 

 

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

_ 1 3.000.000,00 zł 

 
DOW 

 

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

11 7 163 237,13 zł 

 
DPR 

 

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

 
2 

 
1 

       
87 841,18 zł 

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

 
15 

 
4 

     
875 277,31 zł 
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4. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
RAZEM 

 

 
963 118, 49 zł 

 
 

 
DS 

 
Składka członkowska 
Województwa Wielkopolskiego - - 

 
1 400 000,00 zł 

 

Współorganizacja Gremium 
Ekspertów Turystyki w Poznaniu - 

 
1 

 
15 000,00 zł 

 

Współorganizacja II Rajdu 
Zachodniego Weteranów 
„OZyRyS TUCZNO 2016” 

- 

 
1 

 
3 000,00 zł 

RAZEM 

 
 

1 418 000,00 zł 
 

 

 
DZ 

 

Zakup pierwszego wyposażenia 
dla Centrów Integracji 
Społecznej 

5 
 

2 
 

55 359 zł 
 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

 
Otwarty konkurs ofert na 
realizację w formie wspierania 
zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami ze 
środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w 
2016 roku w dyspozycji 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  
 

ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z dnia 
27 sierpnia 1997 r.  

116 72 4 000 000,00 

 
Dofinansowanie kosztów 
działania zakładów aktywności 
zawodowej; 

 
ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

nie dotyczy 

 
zawarto 2 umowy 

na przekazanie 
środków  z 

 
2 812 020,00 zł           
(środki PFRON) 
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Przekazano środki finansowe 2 
organizacjom pozarządowym, 
które są organizatorami ZAZ:  
- Stowarzyszeniu Pomocy 
Humanitarnej w Pile na 
dofinansowanie kosztów 
działania  Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Pile 
- Polskiemu Towarzystwu Walki 
z Kalectwem Oddział Terenowy w 
Koninie na dofinansowanie 
kosztów działania  Zakładu 
Aktywności Zawodowej w 
Posadzie  

oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  z dnia 
27 sierpnia 1997 r. 

budżetu SWW 
oraz podpisano 

aneksy do 2 
umów (do umowy 
z dnia 15.12.2005 

r. zawartej 
pomiędzy 

Województwem 
Wielkopolskim a 
Stowarzyszeniem 

Pomocy 
Humanitarnej w 

Pile oraz do 
umowy z dnia 
29.12.2010 r. 

zawartej 
pomiędzy 

Województwem 
Wielkopolskim a 

Polskim 
Towarzystwem 

Walki   z 
Kalectwem 

Oddział Terenowy 
w Koninie) na 
przekazanie 

środków  PFRON 
będących w 
dyspozycji 
Samorządu 

Województwa 
Wielkopolskiego 

263 168,00 zł                 
(środki SWW) 

Dofinansowanie robót 
budowlanych w obiektach 
służących rehabilitacji w związaku 
z potrzebami osób 
niepełnosprawnych; przekazano 
środki finansowe  Fundacji 
Dzieciom "Pomagaj" w Wolicy 
gm. Godzisze Wielkie 

ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  z dnia 
27 sierpnia 1997 r. 

5 1 
393.447,97 zł (środki 

PFRON będące w 
dyspozycji SWW) 

Zlecenie prowadzenia 
niepublicznego ośrodka 
adopcyjnego podmiotom 
prowadzącym niepubliczne 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, w których w 
2010 r. przeprowadzonoco 
najmniej 20 procedur 
adopcyjnych zakończonych 
przysposobieniem dziecka; 
prowadzenie niepublicznych 
ośrodków adpocyjnych zostało 
zlecone 3 organizacjom 
pozarządowym: Towarzystwu 

ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy 
zastępczej 

nie dotyczy 3 

903 000,00 zł (środki 
z budżetu państwa 

przekazane w ramach 
zadania zleconego) 



51 

 

 
 

5. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
 

Przyjaciół Dzieci Wielkopolski 
Oddział Regionalny - Oddział 
Powiatowy w Koninie , 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy w Kaliszu oraz 
Chrześcijańskiemu Ośrodkowi 
Adopcyjnemu PRO FAMILIA  
w Poznaniu. 

 

RAZEM:   8 371 635,97 zł 
 

 
Jednostka 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych 

środków finansowych 
 

Teatr Nowy im. 
Tadeusza Łomnickiego  
w Poznaniu 

 
1.Prezentacja spektaklu "Po 
co psuć i tak już złą 
atmosferę" (Fundacja Teatru 
BOTO) 
2.Usługa marketingowa 
(Fundacja XLPL) 
3.Wystawienie spektaklu 
"Pudełka" , "Historia pewnego 
zamachu ", "Lalki"    
(Stowarzyszenie The Art) 
4.Eksploatacja spektaklu "A to 
my" (Fundacja Plac Teatralny) 
5.Współpraca 
promocyjna/opłata udziału w 
biegu (Fundacja Poland 
Buisness Run) 
6.Współpraca 
promocyjna/opłata udziału w 
biegu (Fundacja XLPL) 
7.Współpraca promocyjna 
(Fundacja  Cukier Puder) 
8.Współpraca promocyjna 
(Fundacja Anny Wierskiej Dar 
Szpiku) 
9. Umowy licencyjne 
(Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS) 
10.zaprojektowanie i 
wydrukowanie wspólnego 
plakatu, wzajemna promocja 
instytucji (TKOPD) 

uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

231 960,28 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teatr im. Wojciecha 
Bogusławskiego w 
Kaliszu 
 

1. Projekt „Teatr dostępny. 
Oferta kulturalna dla widzów 
z niepełnosprawnością 
wzroku i słuchu”  

 
uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

 
 

27 690,00 zł 
 
 
 

http://www.teatr.kalisz.pl/
http://www.teatr.kalisz.pl/
http://www.teatr.kalisz.pl/
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2. 56. Kaliskie Spotkania 
Teatralne -- Festiwal Sztuki 
Aktorskiej  
 
 

publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 

 
 

 

 

Polski Teatr Tańca – 
Balet Poznański 
 
 
 
 

 
Współorganizowanie i 
promocja Dancing Poznań 
2016 (Stowarzyszenie 
Kulturalno - Sportowe 
Integracje z siedzibą  
w Poznaniu) 
 
 
 
 

 
uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 

113 000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Filharmonia Poznańska 
im. Tadeusza 
Szeligowskiego 

 
1.Udział w próbach chóru w 
2016 roku (Fundacja "Chór 
Stuligrosza - Poznańskie 
Słowiki")                                                      
2.Udział chóru w koncertach 
15.04.2016  w Sali Ziemi i 
16.04.2016 w Auli UAM  
(Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki")                                                                
3.Udział chóru w koncercie 
15.04.2016 w Auli UAM   
(Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki")                                                                                
4.Udział chóru w koncertach 
12.11.2016, 27,28,29.12.2016 
(Fundacja "Chór Stuligrosza - 
Poznańskie Słowiki")   
5.Udział  Chóru Filharmonii 
Narodowej w koncercie  
7.10.2016 (Fundacja 
Filharmonii Warszawskiej)                                                                                           
6.Udział Chóru Filharmonii 
Narodowej w koncercie 
4.11.2016 (Fundacja 
Filharmonii Warszawskiej) 

uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

472 300,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie 
 

 
Konkurs kulinarny na 
regionalny placek 
ziemniaczany "Bambrzok" 
(Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Kultury Wsi i 
Rolnictwa w Szreniawie) 
 

uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 
 

6 156,89 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrum Kultury i 
Sztuki w Koninie 
 
 
 
 

 
1. XIII Ogólnopolski Festiwal 
Pianistyczny "Chopinowskie 
Interpretacje Młodych" 
(Konińska Fundacja Kultury)                                     
2.Warsztaty filmowe i 

uchwała jst wydana na podstawie ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 
 

 
12 000,00 zł 

 
 
 
 

http://www.muzeum-szreniawa.pl/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/
http://www.muzeum-szreniawa.pl/
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telewizyjne "Nakręcona 
gmina" - edukacja artystyczna 
młodzieży" (Stowarzyszenie 
Solidarni w Partnerstwie)   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI KULTURY RAZEM: 863 107,17 zł 
 

 
Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny w 
Kościanie 
 

zakup towarów i usług 
 
 
 

przesyłka czasopism 
 
 
 
 

120,00 zł 
 
 
 
 

 
Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny w 
Kościanie 
 

zakup towarów i usług 
 
 
 

Kursy 
 
 
 
 

4 050,00 zł 
 
 
 
 

 
Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny w 
Kościanie 
 

zakup towarów i usług 
 
 
 

Konferencje 
 
 
 
 

1 921,50 zł 
 
 
 
 

 
Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny w 
Kościanie 
 

zakup towarów i usług 
 
 
 

prenumerata czasopisma 
 
 
 
 

2 197,65 zł 
 
 
 
 

 
Wojewódzki Szpital 
Neuropsychiatryczny w 
Kościanie 
 

zakup towarów i usług 
 

Szkolenia 
 
 

3 000,00 zł 
 
 

 
JEDNOSTKI PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI ZDROWIA RAZEM:  11 289,15 zł 

 

 
WORD Kalisz 

 
Projekt realizowany z 
Fundacją "W jedności siła" 
Ostrów Wlkp. 

 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 

Prawo o ruchu drogowym 

 
Elementy odblaskowe dla 
uczestników szkoleń 
prowadzonych w ramach 
projektu "W trosce  
o bezpieczeństwo dzieci i 
młodzieży szkolnej"  
(wartość 395,15 zł.) 

 
WORD Kalisz 

 
Festyn realizowany z Polskim 
Związkiem Wędkarskim, Koło 
przy WSK Kalisz 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu z okazji 
"Dnia Dziecka", podczas 
którego promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego wśród dzieci i 
opiekunów (wartość 167,26 
zł.) 
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WORD Kalisz 

 
Bieg organizowany z Kaliskim 
Towarzystwem Sportowym 
„Supermaraton” 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Elementy odblaskowe dla 
uczestników 32 
supermaratonu „Kalisia” 
poprawiające widoczność 
zawodników biegnących 
podczas ruchu drogowego 
(wartość 174,60 zł.) 

 
WORD Kalisz 

 
Wspólne działania wraz z 
Zarządem Rejonowym PCK w 
Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Drobne nagrody promujące 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego dla 
krwiodawców oddających 
krew dla ofiar wypadków 
drogowych (wartość 253,05 
zł.) 

 
WORD Kalisz 

 
Wspólne działania wraz z 
Zarządem Rejonowym PCK w 
Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Nagrody dla najbardziej 
zdeterminowanych 
krwiodawców w 
rzeczywistym oddawaniu 
krwi dla ofiar wypadków 
drogowych (wartość 210,00 
zł.) Współorganizacja 
obchodów „Dni 
Honorowego 
Krwiodawstwa”. 

 
WORD Kalisz 

 
Rajdy organizowane z Klubem 
Turystyki Kolarskiej 
„CYKLISTA” Przy Kaliskim 
Oddziale PTTK 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Nagrody dla uczestników III 
Ogólnopolskiego Rajdu 
Rowerowego „Poznaj Kalisz i 
Okolice”, którzy zwyciężyli w 
konkursie z przepisów ruchu 
drogowego oraz elementy 
odblaskowe dla uczestników 
rajdu "Z przedszkolakiem na 
rowerze" (wartość 251,94 
zł.) 

 
WORD Kalisz 

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

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Zestawy do usuwania szyb 
samochodowych (17 szt.) za 
łączną kwotę 29 941,03 zł. – 
będące doposażeniem 
jednostek OSP biorących 
udział w ratownictwie 
drogowym 
 

 
WORD Kalisz 

 
Festyn realizowany z Radą 
Osiedla Tyniec w Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Elementy odblaskowe dla 
uczestników festynu Święta 
Osiedla Tyniec w dniu 
02.07.2016 r., podczas 
którego promowano ideę 
brd wśród mieszkańców 
osiedla (wartość 109,91 zł.) 
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WORD Kalisz 

 
Festyn realizowany z 
Zarządem Osiedla Nr 4 w 
Pleszewie 
 
 
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

 
Elementy odblaskowe dla 
dzieci biorących udział w 
festynie, podczas którego 
promowano brd wśród 
dzieci i opiekunów (wartość 
148,34 zł.) 

 

WORD KALISZ RAZEM: 31 651,28 zł 
 

 
WORD PIŁA 

 

WORD w Pile  

 
współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi  
w bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Wysoka  
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

5 399 zł 

WORD w Pile  

 
współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Zakrzewo  
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

4 725 zł 

WORD w Pile  

 
współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Kruszewo   
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

2 583 zł 

WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Szydłowo   

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

5 000 zł 

WORD w Pile  

 
współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Krzyż Wlkp 
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

5 000 zł 

WORD w Pile  

 
współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi  
w bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Izdebki  
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

1 085,79 zł 
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WORD w Pile  

współpraca z podmiotami 
zaangażowanymi w 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego - OSP Dźwierszno    

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo o ruchu drogowym 

86,1 zł 

 
WORD PIŁA RAZEM:  23 878,89 zł 

 


