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1. Wprowadzenie  

Dnia 25 listopada 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego uchwalił „Program 

Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2020”, który został przyjęty Uchwałą nr 188/XV/19. 

Celem głównym współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 był rozwój skutecznego i powszechnego systemu wsparcia 

tworzonego przez i dla organizacji pozarządowych w celu pełnego wykorzystania potencjału 

obywatelskiego opartego na wartościach, zasobach i zaangażowaniu mieszkańców 

Pomorza. 

Cele szczegółowe współpracy: 

1) podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych oraz społeczności lokalnych w zakresie dialogu obywatelskiego, procesu 

konsultacji społecznych oraz możliwości wymiany tej wiedzy; 

2) zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy europejskich  

 w okresie programowania 2014-2020; 

3) kontynuowanie inicjatyw podejmowanych w partnerstwach międzysektorowych,  

w szczególności w działaniach długofalowych; 

4) wzrost poziomu profesjonalizmu działania pomorskich organizacji pozarządowych  

dla skutecznej realizacji zadań publicznych. 

Realizacja priorytetowych zadań w zakresie współpracy Samorządu Województwa  

Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku obejmowała wybrane obszary  

zadań publicznych:  

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3.  ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej; 

4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

6.  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

7.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;   

8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

10. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;              

12. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

13.  turystyka i krajoznawstwo; 

14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

15. promocja i organizacja wolontariatu; 
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16. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

18. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  

ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt. 1-33 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa odbywała się na zasadach określonych w:  

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) w formie: 

a. powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

b. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.); 

3) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, z późn. zm.); 

4) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,  

z późn. zm.); 

5) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 

z późn. zm.); 

6) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.); 

7) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

512, z późn. zm.); 

8) ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.); 

9) ustawie  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

z późn. zm.); 

10) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365,  

z późn. zm.); 

11) ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.); 

12) ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 217, z późn. zm.); 

13) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 282);  

14) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);  

15) uchwale nr 33/III/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

położonych na obszarze województwa pomorskiego; 

16) uchwale nr 1074/181/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 października 

2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

2.1  Zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert 

Zgodnie z zapisami § 6. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 realizacja zadań publicznych w trybie otwartych 

konkursów ofert została zaplanowana przez następujące komórki organizacyjne Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 

 Departament Edukacji i Sportu (DES), (DES-E edukacja; DES-S sport) 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) 

 Departament Turystyki (DT) 

 Departament Kultury (DK) 

 Departament Zdrowia (DZ). 

W 2020 roku wysokość środków udzielonych z budżetu Samorządu Województwa 

Pomorskiego na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert wyniosła 6 751 620 zł, 

z czego dofinansowane podmioty wykorzystały 6 355 392,52 zł, co stanowi 94,13% 

przekazanej kwoty. Różnica pomiędzy przyznaną a niewykorzystaną kwotą dotacji wynika 

z tego, że organizacje pozarządowe nie wykorzystały w 100% otrzymanej dotacji lub nastąpił 

jej częściowy zwrot oraz w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i związanymi z nim 

restrykcjami. Wobec braku możliwości realizacji zadania, wykonawcy wycofali się 

z podpisania umów.  

 Zestawienie dotyczące zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym do 

realizacji w formie wspierania przez departamenty UMWP: 

Tabela 1 Zestawienie dotyczące zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym do 

realizacji w formie wspierania przez Departamenty UMWP 

wyszczególnienie 
Razem 

(liczba/zł) 
DES-S ROPS DT DK 

Liczba złożonych ofert  362 59 97 11 195 

Liczba podmiotów, 
które złożyły wnioski o 
dofinansowanie 

294 42 88 11 153 

Liczba podmiotów, 
którym przyznano 
dotacje 

132 20 46 7 59 

Liczba wniosków, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

145 23 47 7 68 
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wyszczególnienie 
Razem 

(liczba/zł) 
DES-S ROPS DT DK 

Liczba zawartych 
umów 

126 19 42 7 58 

Liczba zrealizowanych 
umów 

122 18 42 6 56 

Kwota przyznanych 
dotacji 

6 590 900,00 4 456 000,00 654 900,00 80 000,00 1 400 000,00 

Wykorzystana kwota 
dotacji 

6 325 392,52 4 422 000,00 645 032,52 70 000,00 1 188 360,00 

 Zestawienie dotyczące zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym do 

realizacji w formie powierzenia przez Departamenty UMWP:  

Tabela 2 Dane dotyczące zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym do realizacji 

w formie powierzenia przez Departamenty UMWP 

wyszczególnienie 
Razem 

(liczba/zł) 
DES-E ROPS DT DK DZ 

Liczba złożonych ofert 10 8 0 0 0 2 

Liczba podmiotów, 

które złożyły wnioski o 

dofinansowanie 

8 6 0 0 0 2 

Liczba podmiotów, 

którym przyznano 

dotacje 

3 2 0 0 0 2 

Liczba wniosków, 

które otrzymały 

dofinansowanie 

3 2 0 0 0 1 

Liczba zawartych 

umów 
1 0 0 0 0 1 

Liczba zrealizowanych 

umów 
1 0 0 0 0 0 

Kwota przyznanych 

dotacji 
160 720,00 130 720,00 0 0 0 30 000,00 

Kwota wykorzystana 

dotacji 
30 000,00 0 0 0 0 30 000,00 
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 Łączne zestawienie z zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert przez 

departamenty UMWP: 

Tabela 3  Łączne zestawienie zadań zleconych w trybie otwartych konkursów ofert przez Departamenty UMWP: 

wyszczególnienie 
Razem 

(liczba/zł) 
DES-E DES-S ROPS DT DK DZ 

Liczba złożonych 
ofert razem 

372 8 59 97 11 195 2 

Liczba 
podmiotów, które 
złożyły wnioski o 
dofinansowanie 

302 6 42 88 11 153 2 

Liczba 
podmiotów, 
którym przyznano 
dotacje 

135 2 20 46 7 59 1 

Liczba wniosków, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

148 2 23 47 7 68 1 

Liczba zawartych 
umów 

127 0 19 42 7 58 1 

Liczba umów 
zrealizowanych  

123 0 18 42 6 56 1 

Kwota 
przyznanych 
dotacji 

6 751 620,00 130 720,00 4 456 000,00 654 900,00 80 000,00 1 400 000,00 30 000,00 

Kwota 
wykorzystana 
dotacji 

6 355 392,52 0,00 4 422 000,00 645 032,52 70 000,00 1 188 360,00 30 000,00 

 

 

W ramach zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zostały przekazane środki 

organizacji pozarządowej na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na podstawie umowy 

wieloletniej (umowa zawarta na lata 2018-2022) w kwocie 400 000 zł w 2020 roku.  

W 2020 roku Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami kwotę w wysokości 972 507 zł. Środki z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane w trybie otwartego konkursu ofert 

zostały wykorzystane w kwocie 895 716,85 zł, czyli w 92,1% otrzymanej dotacji. Różnica 

pomiędzy przyznaną kwotą dotacji a wykorzystaną kwotą dotacji wynika z tego, że 

organizacje pozarządowe nie wykorzystały w 100% otrzymanej dotacji oraz jeden podmiot 

zrezygnował z realizacji zadania w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i restrykcjami 

oraz związanymi z tym brakiem możliwości realizacji zadania.    

 Zestawienie łączne przekazanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w trybie otwartego konkursu ofert przez ROPS:  
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Tabela 4 Zestawienie łączne przekazanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w trybie otwartego konkursu ofert przez ROPS 

wyszczególnienie PFRON 

Liczba złożonych ofert 54 

Liczba podmiotów, które złożyły wnioski o 

dofinansowanie 
46 

Liczba podmiotów, którym przyznano dotacje 33 

Liczba wniosków, które otrzymały 
dofinansowanie 

37 

Liczba zawartych umów 37 

Liczba zrealizowanych umów 36 

Kwota przyznanych dotacji 972 507,00 zł 

Kwota wykorzystana dotacji 895 716,85 zł 

 

2.2  Zlecanie zadań poza trybem otwartego konkursu ofert (tzw. małe granty) 

W  2020 roku w ramach tzw. „małych dotacji”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wsparł 

organizacje pozarządowe w realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert w kwocie 41 730 zł (zawarto 6 umów z 6 podmiotami, które  

złożyły 6 wniosków o dofinansowanie). 

2.3  Zlecanie zadań na podstawie przepisów innych, niż ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

Departamenty UMWP w 2020 roku przekazały organizacjom pozarządowym środki 

finansowe na podstawie ustaw innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w tym środki pochodzące z Funduszy Europejskich w kwocie  

34 206 242,50 zł. Najtrudniejszym do oszacowania wskaźnikiem efektowności działań jest 

liczba adresatów działań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wynika 

to z faktu, że większość działań jest skierowanych do ogółu społeczności i ma charakter 

otwarty. Można przyjąć, że dofinansowane projekty miały bezpośrednie oddziaływanie na 

ponad 368 000 mieszkańców województwa. 

2.4  Inne formy wsparcia 

1) W 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał 7 pomorskim 

organizacjom pozarządowym 60 używanych zestawów komputerowych. 

2) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (PFP) dzięki wsparciu kapitałowemu 

Samorządu Województwa Pomorskiego oferuje produkt pożyczkowy adresowany do 

pomorskich organizacji pozarządowych. PFP udzielił 1 pożyczkę dla organizacji 

pozarządowej w kwocie 50 000 zł w ramach Programu Mikrofinansowania Pomorskich 

Organizacji Pozarządowych.   

3) 27 października 2014 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie 

ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w województwie pomorskim w miejscowościach: Gdańsk, Wejherowo, 

Słupsk, Chojnice i Malbork. Po rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z jego zasadami, z 

podmiotami wybranymi do prowadzenia Punktów w Gdańsku, Słupsku, Chojnicach 
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i Malborku, niezaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu 

osiągnięcia zysku, zostały podpisane umowy, na podstawie których dotacja celowa na 

realizację zadania udzielona została na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych. W 2020 roku podmioty prowadzące ww. Lokalne Punkty 

Informacyjne otrzymały dotacje celowe na ten cel w kwocie łącznej 1 312 124,08 zł. 

4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dofinansował działania realizowane wspólnie  

z pomorskimi organizacjami pozarządowym w wysokości 263 434,09 zł, z tego: 

 Środki przekazane organizacjom pozarządowym w 2020 roku zgodnie z uchwałami 

Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego 

w obszarze pomocy społecznej, obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie 

pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej w celu przeciwdziałania COVID-

19, z pominięciem otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej 244 075,09 zł; 

 Badanie funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie pomorskim oraz 

integracja przedstawicieli organizacji w ramach prac zespołów doradczo - konsultacyjnych  

i warsztatów. Kwota łączna finansowania w 2020 roku - 18 600 zł;  

 Koszty podróży przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w kwocie łącznej 759 zł.    

5) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy 

Potrzebującym „Przystań” z siedzibą w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Solidarni Plus 

z siedzibą w Wandzinie realizuje projekt „Wypracowanie Standardu i przeprowadzenie 

pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością 

fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”. Łącznie na 

realizację zadań w projekcie w 2020 roku przekazano Towarzystwu Pomocy 

Potrzebującym „Przystań” środki w wysokości 430 000 zł oraz Stowarzyszeniu Solidarni 

Plus - w wysokości 740 000 zł. 

6) W trakcie pandemii COVID-19 Kancelaria Marszałka Województwa podjęła decyzję  

o wsparciu pomorskiej spółdzielni socjalnej poprzez złożenie zamówienia na maseczki 

ochronne wielorazowego użytku w kwocie 3150 zł.  

Samorząd Województwa Pomorskiego dofinansował w 2020 roku działania organizacji 

pozarządowych na podstawie różnych ustaw, w różnych trybach wykorzystując również 

środki zewnętrzne w kwocie łącznej 45 170 807,67 zł, z tego: 

Tabela 5 Łączna kwota środków finansowych przekazanych w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2020 

wyszczególnienie Kwota (w zł.) 

1. środki w ramach otwartych konkursów ofert UMWP 6 751 620,00 

2. środki w ramach podpisanej umowy wieloletniej (ROPS UMWP 400 000,00 

3. środki w ramach tzw. „małych grantów” 41 730,00 

4. środki PFRON 972 507,00 

5. środki przekazane na podstawie ustaw innych niż ustawa o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym środki z funduszy europejskich 

34 206 242,50 

6. inne środki przekazane w ramach współpracy Departamentów UMWP 
z organizacjami pozarządowymi (Pomorski Funduszu Pożyczkowy, Lokalne 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, ROPS, KMW) 

2 798 708,17 

Łącznie 45 170 807,67 
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3. Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z zapisami § 7 Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego na 

rok 2020 współpraca pomiędzy Samorządem a organizacjami pozarządowymi może mieć 

charakter finansowy lub pozafinansowy. 

1. Współpraca finansowa odbywa się na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach, w tym w:  

1)  ustawie w formie: 

a. powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji, 

b. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

2.   Współpraca pozafinansowa odbywa się w następujących formach: 

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań oraz promowanie 

działalności organizacji i współpracy z Samorządem poprzez publikowanie na stronach 

internetowych Samorządu Województwa Pomorskiego oraz na portalu regionalnym 

ważnych informacji, dotyczących wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi, 

a także wydarzeń wynikających z realizowanych zadań publicznych; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz 

dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, dotyczących szeroko 

rozumianej aktywności obywatelskiej; 

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  

o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego; 

4) tworzenie wspólnych zespołów międzysektorowych o charakterze doradczym 

i inicjatywnym; 

5) realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym: 

a. organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, sesji, debat, festiwali,                 

spektakli, konkursów, wystaw, plenerów, przeglądów, zawodów, imprez; 

b. współpraca przy świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności; 

c.  otwarte spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu  

dotyczące bieżących problemów i potrzeb mieszkańców Województwa; 

6) obejmowanie patronatem Marszałka wybranych przedsięwzięć realizowanych przez 

organizacje pozarządowe; 

7) spotkania i konsultacje organizacji pozarządowych z osobami odpowiedzialnymi                     

w jednostkach  samorządu terytorialnego na terenie województwa za realizację zadań                

w poszczególnych sferach zadań publicznych; 

8) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali 

regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, w szczególności z partnerami                       

o podobnym działaniu  w regionach partnerskich; 
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9) udostępnienie sal mieszczących się w siedzibie Urzędu, z przeznaczeniem na 

organizację przedsięwzięć związanych ze statutową działalnością organizacji 

pozarządowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu; 

10) wspólne diagnozowanie problemów i potrzeb organizacji pozarządowych  

w województwie pomorskim; 

11) umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1 oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie 

określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014-20202. 

 

3.1  Współpraca z zespołami o charakterze doradczym i konsultacyjnym 

 Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego na wniosek 50 organizacji pozarządowych na mocy art. 41a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pomorska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 odbyła w 2020 roku 5 posiedzeń (w tym 3 w trybie 

zdalnym) oraz podjęła 11 uchwał. Ponadto Rada aktywnie uczestniczyła w pracach 

Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

 Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych 

Rada jest jednostką reprezentującą pomorskie organizacje pozarządowe. Celem Rady jest 

wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego województwa pomorskiego poprzez 

reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego. PROP przy 

współpracy z PRDPP oraz pracownikami samorządowymi podejmował działania zmierzające 

do wdrożenia narzędzi realizacji Pomorskiego Systemu Współpracy i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych. 

 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

Zgodnie z zakresem kompetencji Rada zaopiniowała projekt Uchwały Sejmiku Województwa 

Pomorskiego dotyczący podziału środków przyznanych zgodnie z algorytmem dla 

Samorządu Województwa Pomorskiego na zadania realizowane w 2020 roku. Jednym 

z zadań Rady jest wspieranie działalności organizacji pożytku publicznego w związku z art. 

36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Ponadto Rada opiniuje akty prawa miejscowego m.in. projekt 

Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi. Obsługę organizacyjną, techniczną i merytoryczną prac Rady zapewniał 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.  

 Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego  

Kolegium, reprezentujące stowarzyszenia i związki kombatanckie oraz osoby 

represjonowane województwa pomorskiego, funkcjonowało na podstawie Uchwały 

Nr 331/318/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03.04.2018 roku oraz Uchwały 

Nr 703/342/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2018 roku. Kolegium pełni 

funkcję doradczo-konsultacyjną dla Zarządu Województwa Pomorskiego. W 2020 roku 

                                                           
1 tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 
2 tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730, poz. 1572 
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odbyły się 2 posiedzenia Kolegium. Członkowie Kolegium uczestniczyli w wielu 

uroczystościach historycznych i rocznicowych na terenie województwa, a także w miarę 

możliwości w miejscowościach województwa pomorskiego m.in. w uroczystościach 75. 

Rocznicy Wyzwolenia KL Stutthof, 75. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, 85. 

Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 

i Święta Wojska Polskiego.                                      

 Komitet Monitorujący RPO WP na lata 2014-2020 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzili w skład Komitetu Monitorującego RPO 

WP na lata 2014-2020.  Aktywnie działając współpracowali w tym zakresie z Departamentem 

Programów Regionalnych, który prowadzi sekretariat Komitetu Monitorującego oraz 

współprac z Komitetem Monitorującym przy realizacji zadania Instytucji Zarządzającej RPO 

WP na lata 2014-2020. Komitet współpracuje również z Departamentem Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W ramach posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP, które 

odbyło się w 2020 roku konsultowano kwestie dotyczące RPO WP 2014-2020, w tym kryteria 

wyboru projektów.  

 Pomorskie Forum Terytorialne 

Pomorskie Forum Terytorialne to gremium o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym 

powołane dla kształtowania i stymulowania debaty regionalnej. Wśród głównych zadań 

Pomorskiego Forum Terytorialnego znajdują się: analiza kluczowych procesów i zjawisk 

zachodzących w regionie z uwzględnieniem oddziaływania polityk i strategii krajowych  

i wspólnotowych, analiza postępu realizacji i efektów SRWP i RPS oraz formułowanie opinii  

i rekomendacji w zakresie prowadzenia polityki rozwoju regionu. W 2020 roku ze względu na 

ograniczenia spowodowane sytuacją pandemiczną, odbyło się jedno spotkanie Pomorskiego 

Forum Terytorialnego w formule zdalnej. Było to jubileuszowe, dziesiąte spotkanie 

zatytułowane „Quo Vadis Pomerania 3.0?” i dotyczyło założeń Strategii Rozwoju 

Województwa Pomorskiego 2030 oraz uszczegóławiających ją Regionalnych Programów 

Strategicznych. 

 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest ciałem doradczo-opiniującym, 

którego zakres współpracy dotyczy przede wszystkim problematyce zagospodarowania 

przestrzennego. W 2020 roku odbyło się 1 posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej poświęcone opiniowaniu projektu Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2030. 

 Zespół Międzysektorowy  

Zespół Międzysektorowy funkcjonował na mocy Uchwały Nr 127/304/18 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 13.02.2018 roku, Uchwały Nr 702/342/18 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2018 roku oraz Uchwały Nr 766/65/19 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia 30.07.2019 roku. Zespół składał się z przedstawicieli 

Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej referatu Biuro 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Głównym zadaniem Zespołu były prace nad 

projektem Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego na rok 2021 oraz 

projektem Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 

z organizacjami pozarządowymi. 
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Inne zespoły to: 

 Kapituła Pomorskiej Nagrody Artystycznej 

 Komisja Doradcza Opiniująca Wnioski o Stypendia dla Twórców Kultury 

 Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka 

 Kapituła opiniująca wnioski o stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego 

 Komisje konkursowe oceniające wnioski składane w otwartych konkursach ofert 

 Pomorski Zespół ds. Zdrowia Psychicznego 

 Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom  

 Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej   

 Pomorska Rada Oświatowa  

 Pomorska Rada Kultury  

 Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 

 Regionalna Grupa Refleksyjna  

 Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych   

 Wojewódzka Rada ds. Rodziny 

 Zespół Zadaniowy ds. regionalnej polityki imigracyjnej 

 Zespół Monitorujący Realizacje Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii 

Społecznej na Terenie Województwa Pomorskiego 

 Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS   

 

3.2  Udział w tworzeniu i konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz 

projektów dokumentów o charakterze programowym i strategicznym 

Konsultacje kluczowych dokumentów o charakterze programowym lub strategicznym  

z pomorskimi organizacjami pozarządowymi odbywają się przede wszystkim na podstawie 

uchwały nr 1232/LI/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego  z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

Najczęstszymi formami konsultacji projektów aktów normatywnych, dokumentów 

programowych lub strategicznych stosowanymi w Urzędzie są: 

 wgląd do materiałów w siedzibie Urzędu i przedstawienie uwag/opinii, 

 dostęp do projektu dokumentu na stronie www, 

 uczestnictwo w pracach grupy roboczej, 

 uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych, 

 zaopiniowanie projektu dokumentu po otrzymaniu pocztą elektroniczną, 

 zaopiniowanie projektu dokumentu po otrzymaniu pocztą tradycyjną, 

 spotkania robocze z poszczególnymi organizacjami/ciałami reprezentującymi środowisko 

organizacji pozarządowych. 

Spośród dokumentów poddanych konsultacjom można wymienić: 

 Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020. Zespół Międzysektorowy, w skład którego wchodzą: 
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Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, przedstawiciele – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu, 

Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Pomorskiej Rady Organizacji 

Pozarządowych oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych, przygotował projekt 

Programu, który był opracowany we współpracy z departamentami Urzędu, a następnie 

Program poddano konsultacjom społecznym z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych;   

 Założenia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału 

społecznego; 

 Projekt uchwały Sejmiku Województwa w sprawie określenia ogólnej powierzchni pod 

uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021; 

 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia terminów 

zakończenia okresu zbioru roślin uprawnych w województwie pomorskim, obowiązujących 

od 2020 roku;  

 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ograniczenia populacji 

zwierząt;  

 Projekt uchwały Sejmik Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie 

ograniczenia populacji zwierząt; 

 Projekty uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw;   

 Projekty uchwał w sprawie określenia programów ochrony powietrza; 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale KM dotyczącej przyjęcia kryteriów wyboru 

projektów dla Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2014-2020; 

 Projekt uchwały KM w sprawie zatwierdzenia propozycji zmiany RPO WP 2014-2020; 

 Projekt uchwały KM w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu ewaluacji RPO WP 2014-

2020; 

 Projekt uchwały KM w sprawie opinii na temat planowanych na 2020 rok działań 

informacyjnych i komunikacyjnych w RPO WP 2014-2020; 

 projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 przyjęty przez Zarząd 

Województwa Pomorskiego, skierowany do konsultacji społecznych (od 31 stycznia do 30 

czerwca 2020 r.); 

 konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w zakresie oceny 

oddziaływania na środowisko (od 25 listopada do 23 grudnia 2020 roku).  

3.3  Wspólna realizacja zadań i projektów 

Najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku przez Departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego:  

Departament Turystyki  

Departament Turystyki ściśle współpracował z Pomorską Regionalną Organizacją 

Turystyczną oraz z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi z regionu oraz promował 

działalność organizacji pozarządowych.      

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2020/1755
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2020/1755
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Departament Zdrowia  

Departament Zdrowia koordynował wspólne działania w ramach prac zespołów  

o charakterze doradczym i inicjatywnym – Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Pomorski Zespół ds. Zdrowia 

Psychicznego, który koordynował realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na terenie województwa pomorskiego. 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

DEFS wspólnie z ROPS oraz innymi departamentami zaangażowanymi w wdrażanie RPO 

WP na lata 2014-2020 rozpoczęły w 2020 roku prace nad wyłonieniem inicjatyw w ramach 

projektów zintegrowanych (usługi społeczne – Poddziałanie 6.2.2 i infrastruktura społeczna – 

Działanie 7.3). Wspólny zespół powołany został Zarządzeniem Nr 21/20 Marszałka 

Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku. Pomysły na inicjatywy, a później 

wnioski na realizację projektów mogą składać wyłącznie organizacje pozarządowe lub 

kościelne osoby prawne.  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 ROPS współorganizował wraz z Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, 

Stowarzyszeniem "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", ZPS Lubiana S.A. oraz 

Pomorską Ekonomią Społeczną – Lokalne Forum Międzysektorowe w Łubianie w dniu  

10 marca 2020 roku. Celem forum było inicjowanie trwałej współpracy podmiotów 

reprezentujących różne sektory w środowisku lokalnym, tj. podmiotów ekonomii 

społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami. Wydarzenie stanowiło cześć cyklu 

Lokalnych For Międzysektorowych, które ułatwiają integrację działań zwiększających 

trwałość istniejących partnerstw i kooperatyw, inicjują nowe kontakty i partnerstwa 

z udziałem pracodawców oraz podejmują działania mające wpływ na fundusz grantowy – 

Fundusz Inicjowania Rozwoju. 

 ROPS współorganizował ze Stowarzyszeniem "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno" konferencję pn. „Czy istniejące systemy wsparcia służą rozwojowi ekonomii 

społecznej?” w Kościerzynie. Wydarzenie stanowiło forum refleksji i wymiany 

doświadczeń w zakresie systemu wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, spółdzielni 

uczniowskich oraz działań Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, Pomorskiej 

Sieci COP. 

 W 2020 r. konturowana była realizacja partnerskiego projektu „Model na Więcej”. Liderem 

projektu było Centrum Inicjatyw Obywatelskich, natomiast Samorząd Województwa 

Pomorskiego, firma Witkac Sp. z o.o. oraz organizacja pozarządowa z Barcelony – 

„Smilemundo”. Celem projektu było wypracowanie rozwiązań zwiększających 

powszechność stosowania klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych.  

Departament Środowiska i Rolnictwa  

W 2020 roku Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych współpracował z organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną oraz ochroną 

przyrody i środowiska. Są to wspólne działania edukacyjne: w roku dotkniętym pandemią 

choroby COVID-19 były to wspólne wydarzenia w mediach społecznościowych, portalach 

internetowych. Współpraca polegała także na wymianie doświadczeń i wsparciu 

merytorycznym w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska.  
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Departament Kultury  

Departament Kultury współpracował z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

zasiadających w Pomorskiej Radzie Kultury, w kapitule Pomorskiej Nagrody Artystycznej 

oraz komisji doradczej w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury 

finansowanego z budżetu województwa pomorskiego. W 2020 roku Marszałek Województwa 

Pomorskiego objął patronatem liczne inicjatywy kulturalne.  

Departament Programów Regionalnych  

 Współpraca w ramach Komitetu Monitorującego RPO WP 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzą w skład Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i na tym 

forum współpracują z Departamentem Programów Regionalnych, który prowadzi 

sekretariat Komitetu Monitorującego oraz współpracuje z Komitetem Monitorującym 

wykonując zadania Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020. 

 Doradztwo i wsparcie merytoryczne  

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (przy Departamencie 

Programów Regionalnych UMWP) w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

informacyjnej prowadzi konsultacje bezpośrednie, telefoniczne mailowe oraz indywidualne 

konsultacje u klienta, których odbiorcami są m.in. organizacje pozarządowe. 

 Inicjowanie, współorganizowanie i koordynowanie wspólnych działań i przedsięwzięć 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (przy Departamencie 

Programów Regionalnych UMWP) w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym Lokalne Punkty Informacyjne 

Funduszy Europejskich będących w strukturach NGO i koordynuje wspólne działania 

informacyjne.  

 Organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych do organizacji pozarządowych 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku (przy Departamencie 

Programów Regionalnych UMWP) w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

informacyjnej organizował w 2020 roku szereg spotkań informacyjnych (otwartych 

i zamkniętych, w tym webinariów online), szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów, warsztatów i mobilnych punktów informacyjnych, w których udział brali 

przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego. 

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego  

 prowadził konsultacje w zakresie pozyskiwania środków w ramach programów 

międzynarodowych oraz wspierał pomorskie organizacje w realizacji bieżących projektów,  

w tym m.in.: prezentacja możliwości dla organizacji dofinansowania projektów w ramach 

programów międzynarodowych podczas spotkania Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w dniu 19 lutego 2020 roku; 

 poznanie potrzeb zrzeszonych organizacji w Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji 

Pozarządowych dotyczącej oferty programów międzynarodowych i przedstawienie 

możliwości zakresu współpracy podczas spotkania z Siecią w dniu 8 lipca 2020 roku; 

 opracowanie pisemnej informacji dla organizacji pozarządowych dotyczącej możliwości 

aplikowania o środki w ramach programów międzynarodowych; 



17 

 publikacje informacyjne – aktualności o konkursach w ramach programów 

międzynarodowych, w tym dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

programymiedzynarodowe.eu; 

 organizacja pomorskiego regionalnego webinarium poświęconego przyszłości programów 

zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską: HORYZONT EUROPA, LIFE, 

ERASMUS, EU4HEALTH. 

Departament Rozwoju Gospodarczego  

 współpracował merytorycznie z Zarządem Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza 

Transportowego Bałtyk Adriatyk w celu wspólnego lobbowania na rzecz kluczowych 

projektów infrastrukturalnych w polskiej części Korytarza Bałtyk Adriatyk. Województwo 

Pomorskie jest  członkiem Stowarzyszenia, jak również liderem i regionem koordynującym 

inicjatywę jest województwo pomorskie. Członkami Stowarzyszenia są także organizacje 

pozarządowe. 

 współpracował merytorycznie ze Związkiem Miast i Gmin Morskich na rzecz lobbowania 

rozwoju małych portów morskich (Województwo Pomorskie jest członkiem 

Stowarzyszenia). 

 współpracował merytorycznie z Fundacją Inspirujące Przykłady, podejmując działania na 

rzecz promocji województwa pomorskiego podczas spotkań organizowanych w ramach 

projektu pt. „Zajęcia z przedsiębiorczości”. W ten sposób SWP wspiera rozwój 

przedsiębiorczości młodzieżowej i przyszłych kadr dla gospodarki. 

 współpracował merytorycznie z Zarządem Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, którego 

celem jest promowanie i wspieranie interesów województwa pomorskiego w ChRL oraz 

rozwijanie kontaktów i współpracy między województwem pomorskim oraz ChRL. 

 współpracował w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza poprzez organizację 

szkoleń, warsztatów i spotkań, w tym doradztwo i wsparcie merytoryczne w zakresie 

innowacji. 

 współpracował w ramach projektu pn.: Smart Progress - animacja rozwoju obszarów 

Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego 

Odkrywania. 

 współpracował z Fundacją Inicjowania Rozwoju Up Foundation w ramach komisji 

konkursowej Funduszu Inicjowania Rozwoju (w tym ocena wniosków) - przyznawanie 

grantów NGO. 

 współpracował z Fundacją Koalicji na rzecz Polskich Innowacji poprzez włączanie się 

w działania grupy zajmującej się m.in. startupami oraz angażowanie fundacji w działania 

prowadzone przez Departament np. w zakresie tematyki poświęconej sztucznej 

inteligencji. 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wspierał działalność Lokalnych 

Grup Działania, w tym m.in. organizacja spotkań szkoleniowych dotyczących realizacji działań 

wdrażanych przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, udział 

w spotkaniach/wydarzeniach organizowanych przez LGD. 

 Na podstawie art. 57a pkt. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja 
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Zarządzająca ogłosiła w 2020 r. konkurs (4/2020) dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (partnerzy KSOW) na wybór operacji do realizacji w 2020 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 (PO 2020-2021). Uprawnionymi do 

składania wniosków na realizację operacji były podmioty posiadające status partnera 

KSOW, w tym m.in. podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonego naboru podpisane zostały 

umowy na realizację zgłoszonych operacji z partnerami KSOW posiadającymi status 

organizacji pozarządowej: 

1) Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka – operacja pn. 

„Naturalnie że lokalnie - wizyta śladami produktu lokalnego i tradycyjnego na 

obszarze Małopolski”, 

2) Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej  – operacja pn. „Innowacyjne wioski 

Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich - organizacja cyklu 

warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych”. 

 Województwo Pomorskie zrealizowało w 2020 roku projekty własne w ramach 

zatwierdzonego Planu operacyjnego na lata 2020-2021 (na podstawie art. 55 ust. 3 pkt 2 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Jedna z operacji własnych dotyczyła organizacji 

wydarzenia wystawienniczego pn. „Pomorskie Smaki”. Celem operacji było promocja 

regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach/surowcach, kultury Pomorza oraz 

oferty turystycznej województwa pomorskiego poprzez prezentację produktów lokalnych 

wytwarzanych m.in. przez członków sieci dziedzictwa kulinarnego oraz produktów 

z pomorskiej Listy Produktów Tradycyjnych. Kulturę ludową Pomorza zaprezentowały 

jednostki muzealne, twórcy ludowi i rękodzielnicy. Ofertę turystyczną regionu przedstawiły 

pomorskie organizację turystyczne. Wydarzenie wystawiennicze miało również na celu 

przybliżenie istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów 

ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.  

Referat Współpracy Międzynarodowej (RWM) Kancelarii Marszałka Województwa 

Pomorskiego ścisłe współpracował ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii”, które corocznie 

wspiera składką członkowską. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii”, wspiera działania 

organizacji pozarządowych, w tym w ramach działań na rzecz rozwoju samorządów 

i podmiotów z terenu województwa pomorskiego w Komitecie Regionów.  

 Ponadto RWM współpracował z Centrum Wsparcia Młodzieży i Fundacją Instytut 

Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w zakresie przygotowań wizyt studyjnych 

przedstawicieli NGO z Ukrainy i Białorusi oraz programu stażów dla obcokrajowców. 

RWM współpracuje z zespołem Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER 

organizującym Gdańsk Business Week, w którym dzięki wsparciu samorządu biorą udział 

uczniowie z Gruzji i Ukrainy. RWM stale współpracuje z Organizacjami Polonijnymi 

z Obwodu Kaliningradzkiego w sprawie organizacji Dni Kultury Polskiej.  
 

 RWM współpracuje z Gdańskim Stowarzyszeniem Agroturyzmu z siedzibą w Lubaniu 

przygotowując regionalne prezentacje podczas targów „Czasu wolnego” w Norymberdze 

czy organizując wizyty studyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich i agroturystyką. 

Ponadto wraz ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość i partnerami z krajów 

Europy Wschodniej RWM działa na rzecz międzynarodowych projektów pobudzających 

przedsiębiorczość w regionach partnerskich. Ważnym partnerem w działaniach na rzecz 
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aktywizacji młodzieży jest Stowarzyszenie Morena oraz Młodzieżowa Rada Województwa 

Pomorskiego. RWM w sposób ciągły informuje NGO w gminach i powiatach regionu 

o ogłaszanych konkursach, projektach czy wydarzeniach o charakterze 

międzynarodowym.  

 Biuro ds. bałtyckich współpracowało ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej” 

przy organizacji posiedzeń Zarządu BSSSC (18-19.02., 10.06., 29.09. oraz 07.12.). Biuro 

regionalne w Brukseli regularnie uczestniczyło w nich jako sprawozdawca, dostarczając 

aktualnych informacji na temat konkretnych polityk UE i bieżącej agendy prac UE. 

 Biuro ds. bałtyckich współpracowało ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregion Bałtyk 

w ramach współpracy Euroregionu Bałtyk. Pracownicy biura brali udział w posiedzeniach 

Zarządu Euroregionu Bałtyk oraz w spotkaniach tzw. regionalnych sekretariatów ERB. 

Główne obszary tematyczne współpracy w Euroregionie obejmowały: postępy prac nad 

programem Interreg SBP 2021-27; prace grupy roboczej Connectivity Core Group; prace 

grupy roboczej dot. zrównoważonego transportu (Sustainable Transport Working Group) – 

projekt Interconnect; prace na rozwojem inicjatywy Umbrella 2.0; prace nad rozwojem 

projektu zalążkowego Interreg SBP pn. WATERMAN; aktywności młodzieżowego zarządu 

ERB Konferencja końcowa projektu Umbrella - 02.12.2020; prace nad priorytetami 

nadchodzącej prezydencji ERB, którą przejmuje szwedzki region Blekinge. 

Wojewódzki Urząd Pracy  

 Współpraca finansowa i merytoryczna z organizacją w ramach projektu 

pozakonkursowego „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję”, który jest realizowany 

w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego (Wojewódzki Urząd Pracy 

w Gdańsku) ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy 

w Gdańsku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 W ramach projektu powierzono organizacji pozarządowej zadania (i budżet na ich 

realizację): poradnictwo prawne, doradztwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, 

organizacja szkoleń zawodowych. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa 

pomorskiego mających więcej niż 30 lat, którzy przynajmniej 6 miesięcy nieprzerwanie 

przebywali w jednym z następujących krajów: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, 

Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania, wrócili do kraju nie dalej niż pół roku temu, aktualnie 

nie pracują oraz należą do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, 

kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, mężczyźni 

w wieku 30-49 lat, nie należący do wyżej wymienionych grup. 

 Organizacja i prowadzenie warsztatów dla klientów organizacji pozarządowych, udział  

w przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje, udział przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w przedsięwzięciach organizowanych przez WUP w Gdańsku (m.in. 

spotkania subregionalnych grup roboczych, szkolenie), wsparcie w promocji wydarzeń 

organizowanych przez WUP. 
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3.4  Inne formy współpracy   

Udział Marszałka Województwa Pomorskiego, członków Zarządu Województwa 

Pomorskiego, Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innych dyrektorów departamentów lub ich przedstawicieli w przedsięwzięciach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 Na zaproszenie Samorządu Województwa Pomorskiego 25 podmiotów leczniczych  

z regionu Pomorza przystąpiło do projektu „Szpital Przyjazny Kombatantom". Dnia 27 

lutego 2020 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Pomorskiego zawarto porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami 

leczniczymi na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Przedstawiciele tych 

środowisk aktywnie działają w organizacjach pozarządowych oraz w Kolegium do spraw 

dziedzictwa kulturowo-historycznego działającego przy Marszałku Województwa 

Pomorskiego. Podpisane porozumienie dotyczyło współpracy pomiędzy podmiotami 

leczniczymi w zakresie realizacji szczególnych uprawnień związanych z dostępem do 

świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów posiadających status kombatantów. W tych 

szpitalach kombatanci otrzymają wsparcie personelu medycznego oraz koordynatora, 

który poinformuje o przysługujących uprawnieniach oraz udzieli wsparcia organizacyjnego 

w procesie leczenia.  

 W odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, Stowarzyszenie 

„Pomorskie w Unii Europejskiej” z Działem Wizyt Komisji Europejskiej rozpoczęło cykl 

spotkań online pn. „Unijni eksperci dla Pomorza”, w tym dnia 29 września 2020 r. odbyło 

się webinarium – „Europejski Korpus Solidarności”. Spotkanie było okazją dla 

przedstawicieli samorządu terytorialnego i jednostek mu podległych oraz przedstawicieli 

pomorskich organizacji pozarządowych do zdobycia wiedzy nt. programu Europejski 

Korpus Solidarności (EKS). EKS daje młodym Pomorzanom przestrzeń do rozwoju 

osobistego, ale i nabierania doświadczenia zawodowego. Daje szansę na realizację celów 

związanych z wolontariatem i niejednokrotnie jest okazją do odbycia praktyki 

w środowisku, w jakim dana osoba chciałaby w przyszłości pracować. EKS to również 

szansa dla jednostek oświatowych, ale i centrów usług społecznych na pozyskanie 

wolontariuszy z innego kręgu kulturowego lub językowego, którzy otworzą nowe 

możliwości działań oraz wniosą nowe siły w funkcjonowanie goszczących jednostek.  

 W dniach 22-26 czerwca 2020 r. miała mieć w Brukseli miejsce wizyta studyjna Laureata 

specjalnej nagrody Bursztynowego Mieczyka 2019 przyznawanej przez SPUE. 

Stowarzyszenie DIALOG z Lęborka, któremu nagrodę przyznano, wobec trwającej 

sytuacji epidemiologicznej wystąpiło z wnioskiem do Przewodniczącego Zarządu SPUE, 

Mieczysława Struka, o zmianę formuły nagrody i wypłatę równowartości nagrody w formie 

pieniężnej (tj. 5000 PLN), która to kwota została, po uzyskanej zgodzie, przeznaczona na 

cele charytatywne, tj. zakup maseczek ochronnych dla jednego z lęborskich oddziałów 

szpitalnych. 

 W drugiej połowie roku miała mieć miejsce w Brukseli wizyta studyjna Laureatek 

specjalnej nagrody Bursztynowego Mieczyka 2019 przyznawanej przez SPUE. Mając na 

uwadze sytuację epidemiczną w Europie, nagroda dla Fundacji Kobiety Wędrowne 

została przyznana w formie pieniężnej. 

 W dniu 19 listopada 2020 r. SPUE zorganizowało online międzynarodowy warsztat pn. 

„Building civil & inclusive socjety” z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji 

pozarządowych i instytucji kultury z Danii, Litwy, Szwecji i Polski. Dyskutowano na temat 
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skutecznych i innowacyjnych narzędzi na rzecz włączania społecznego na poziomie 

lokalnym i międzynarodowym oraz konieczności ich uwzględnienia w projektach 

międzynarodowych i włączania mniejszości. W spotkaniu udział wzięli m.in. 

przedstawiciele Europejskiego Centrum Solidarności i Stowarzyszenia DIALOG z Lęborka 

– laureata nagrody specjalnej SPUE w konkursie Nagrody Bursztynowego Mieczyka 

w roku 2019.  

 Objęcie honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego 280 wydarzeń 

istotnych dla rozwoju Pomorza i jego mieszkańców. 

 Współpraca przy organizacji jubileuszu 15-lecia powstania Pomorskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, podczas uroczystości z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień 

Sierpniowych dnia 30 sierpnia 2020 roku. W ramach wydarzenia wyróżniono 

najaktywniejszych członków Rady za zaangażowanie w podnoszeniu jakości współpracy 

samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w ramach 

działalności PRDPP.  

4. Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ROPS UMWP, koordynując działania 

Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

 realizowało bieżące wsparcie merytoryczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  

w zakresie współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego;   

 wypracowało w procesie konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021; 

 w dniu 28 września 2020 roku współorganizowało wraz z Fundacją Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Siecią Centrów 

Organizacji Pozarządowych konferencję „Współczesne wartości społeczeństwa 

obywatelskiego”. W ramach wydarzenia z udziałem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców, samorządu regionalnego, Uniwersytetu Gdańskiego, 

Uniwersytety Warszawskiego i Narodowego Instytutu Wolności dyskutowano 

o działaniach obywatelskich oraz inicjatywy powołania Pomorskiej Pracowni Badań 

Obywatelskich (obywatelskiego think tanku);         

 udział w kapitule oraz współorganizacja Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka 

im.  Macieja Płażyńskiego. Nagroda jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską 

inicjatywą w województwie pomorskim. Główne nagrody przyznawane są wspólnie przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewodę Pomorskiego. Jej głównym celem 

jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu 

pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności 

lokalnych. XXVI Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka z uwagi na panującą pandemię 

COVID-19 oraz wynikające z niej obostrzenia sanitarne odbyła się w trybie zdalnym 

w dniu 11 grudnia 2020 r. Jednocześnie Gala była transmitowana na żywo w mediach 

społecznościowych, na profilach Fundacji RC oraz Europejskiego Centrum Solidarności.   

W 2020 roku Nagrody Główne – Bursztynowe Mieczyki otrzymały organizacje: 

1. Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio w obszarze edukacji (nagroda 

Marszałka Województwa Pomorskiego); 
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2. Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” w obszarze 

pomocy społecznej (nagroda Wojewody Pomorskiego);  

3. Hospicjum Pomorze Dzieciom w obszarze pomocy społecznej (nagroda Wojewody 

Pomorskiego);  

4. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” w obszarze ochrony 

środowiska i edukacji ekologicznej (nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej).  

Nagrody specjalne otrzymały organizacje: 

1. Nagroda Marszałka Senatu RP: Helska Fundacja Sapere Aude; 

2. Dwie równorzędne nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia oraz Muzeum Techniki Militarnej  

i Historii z Kłanina prowadzone przez Fundację „Exercitus”; 

3. Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Gdańska; 

4. Dwie równorzędne nagrody Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego: Stowarzyszenie EDUQ (Lębork) oraz Fundacja  

Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA (Gdynia);  

5. Nagroda Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”: Stowarzyszenie 

EDUQ (Lębork);  

6. Debiut Roku: Fundacja Młodorośli (Gdańsk);  

7. Dwie nagrody Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Pomorskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego – Bursztynowe Katamarany: Miasto Słupsk 

i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego; 

8. Nagroda Fundacji RC – Bursztynowa Róża: Piotr Stec.  

W trakcie Gali przyznano także „PAKIETY SZYTE NA  MIARĘ” (nagrody realizowane 

przez Fundację RC, finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności –Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PROO): 

1. Fundacja Młodorośli z Gdańska; 

2. Piotr Stec i Fundacja MAPA Obywatelska z Kwidzyna; 

3. Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy z Mechelinek; 

4. Fundacja Kina Żeglarz z Jastarni; 

5. Stowarzyszenie Biskupia Górka z Gdańska; 

6. Stowarzyszenie Dla Osób Z Chorobą Parkinsona I Chorobami Zwyrodnieniowymi 

Mózgu Oraz Opiekunów Park On z Gdańska.  

Jednocześnie w trakcie Gali przyznano Nagrody Korpusu Solidarności (NIW-CRSO 

we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu) laureatom etapu regionalnego 

z woj. pomorskiego – kandydat na Wolontariusza Roku 2020 oraz kandydat 

na Koordynatora Roku 2020 Korpusu Solidarności. Wyróżniono także „Miejsca przyjazne 

wolontariuszom”:     

1. Fundacja Hospicyjna (Gdańsk); 

2. Fundacja Grupa Zainteresowania Alternatywnego (Malbork); 

3. Stowarzyszenie EDUQ (Lębork); 

4. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (Sopot); 

5. Szkoła Podstawowa w Czyczkowach (Czyczkowy). 
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5. Współpraca Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi wobec COVID-19 

 Mieszkańcy Pomorza na skutek rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 doświadczyli 

procesów zmiany dotychczasowego życia. Jednocześnie w tym czasie zrealizowano wiele 

działań społecznie użytecznych. Mieszkańcy działając w organizacjach pozarządowych, 

podejmując pracę jako wolontariusze, włączając się w inicjatywy pomocowe z 

wykorzystaniem platform elektronicznych, dali wyraz troski o swoją wspólnotę lokalną 

oraz region.  

Aktywność społeczna organizacji pozarządowych widoczna była w różnych formach na 

Pomorzu. Pośród nich szczególnie ważne było wsparcie okazywane dla osób starszych 

podczas zakupów produktów spożywczych, leków, wyprowadzanie zwierząt domowych  

w ramach utworzonych grup samopomocowych we wspólnotach sąsiedzkich. Także na 

portalach społecznościowych zawiązało się wiele inicjatyw pomocowych. 

Samorząd Województwa Pomorskiego w warunkach pandemii wdrożył działania, mające 

na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 i wsparcie pomorskich organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli sektora 

obywatelskiego. Ogłoszony został katalog podejmowanych działań pod nazwą „Wsparcie 

pomorskich organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii”.  

 Zaoferowano wsparcie: system mini-grantów, aktualizacja zadań publicznych i aneksy 

umów, wydłużenie terminów rozliczeń/sprawozdań, wsparcie Banków Żywności, 

pozyskiwanie dodatkowych środków, promocja działań organizacji pozarządowych, 

utworzenie banku danych o potrzebach placówek pomocy społecznej, pomoc finansowa 

ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.           

 W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 zlecono organizacjom pozarządowym,  

z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w obszarze 

pomocy społecznej w sferze obejmującej działalność pożytku w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób wraz z udzieleniem dotacji z budżetu 

Województwa (w trybie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

 Opublikowano na stronach Urzędu ofertę Fundacji Pokolenia, która we współpracy 

z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Nationale-Nederlanden 

ogłosiła specjalny konkurs lokalny na inicjatywy społeczne przeciwdziałające epidemii 

koronawirusa pt. „Solidarni z bohaterami czasu epidemii". 

 Opublikowano na stronach Urzędu ofertę telefonicznego wsparcia psychologicznego pro 

bono Fundacji Vis Saltuis dla osób zarażonych COVID-19, objętych kwarantanną lub 

dotkniętych skutkami pandemii.    

 Opublikowano na stronach Urzędu ofertę Fundacja ADRA w zakresie darmowej pomocy 

psychologicznej w formie grup wsparcia online „Równoważnia", prowadzonych przez 

wykwalifikowanych specjalistów dla osób doświadczających wzmożonego napięcia 

emocjonalnego, spowodowanego pandemią COVID-19, 
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 Partnerstwo biznesu z trzecim sektorem w ramach pomocy żywnościowej Firma Farm 

Frites Poland SA z Lęborka przekazała ponad 20 ton ziemniaków dla mieszkańców 

regionu, którzy potrzebowali w czasie pandemii wsparcia. Przy organizacji pomocy firma 

współpracowała z Lożą Gdańską Business Centre Club, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej, Fundacją Innowacji Społecznych, Bankiem Żywności w Tczewie, 

Stowarzyszeniem Bank Żywności  

w Chojnicach, Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańską 

Fundacją Dobroczynności i Spółdzielnią Socjalną Dalba w Pucku.  

 Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych zrealizowała badanie na zlecenie 

Samorządu Województwa Pomorskiego, służące diagnozowaniu kondycji i projektowaniu 

wsparcia organizacji pozarządowych w czasie pandemii. W wyniku wykonanych badań 

w 2020 roku wskazano potrzeby, trudności oraz działania pomorskiego sektora 

pozarządowego w czasie pandemii.  


