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Podstawa prawna: 

 
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1590, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 
214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568) 
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873),  
 
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 202, poz.1956, 
poz.1958, Nr 228, poz. 2262), 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 
października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), 
 

Uchwała Nr XXIII/250/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 
sierpnia 2000r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego” 
 



 Wstęp 
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2004 roku jest realizacją zapisu ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie  art. 5, ust 3. Organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego (tj. z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi 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 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także ze  
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego). 
 

 
MIEJSCE REALIZACJI: 
- Obszar Województwa Małopolskiego 
 
 
ADRESACI PROGRAMU: 
- organizacje pozarządowe  
- administracja samorządowa 
 
KOORDYNATOR PROGRAMU: 
- Zarząd Województwa Małopolskiego  
 
PARTNERZY: 
- organizacje pozarządowe 
- administracja samorządowa (gminy, powiaty) 
- administracja rządowa 
- łącznicy funduszy strukturalnych 
 

I. Podstawy prawne programu. 
Konsekwencje Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

dla współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym. 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje zasady 
prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe  
i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu 
wykonywania zadań publicznych; uzyskiwania przez organizacje pozarządowe 
statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku 
publicznego; sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku 
publicznego. Ustawa reguluje także warunki wykonywania świadczeń przez 
wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organy 
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań publicznych przy współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Współpraca finansowa i niefinasowa powinna 



odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
 
Zasady, którymi kierowano się przy tworzeniu ustawy: 
- zasada subsydiarności – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kompetencje  

i środki do działania powinny zostać przekazane obywatelom i ich organizacjom  
- koncepcja prywatyzacji usług publicznych – wprowadzone zmiany mają na celu 

umożliwienie wykonywania usług publicznych organizacjom pozarządowym 
- zapewnienie efektywności realizacji zadań publicznych poprzez stworzenie 

konkurencji w ich realizacji (organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane) 

 
Definicja organizacji pozarządowej zawarta w ustawie: organizacją pozarządową jest 
każda instytucja (zarówno osoba prawna jak i jednostka nie posiadająca osobowości 
prawnej) utworzona na podstawie przepisów ustaw, która nie jest jednostką sektora 
finansów publicznych oraz która działa w celu innym niż osiągnięcie zysku.  
 
Definicja działalności pożytku publicznego: działalność pożytku publicznego to 
działalność prowadzona w sferze zadań publicznych obejmująca następujące 
zadania: 
 
     1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji    
           życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 
     2.  działalności charytatywnej 

3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  
     świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych 
5. ochrony i promocji zdrowia 
6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 
8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn 
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 
10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym 
17. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa 
18. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 
19. ratownictwa i ochrony ludności 
20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą 



21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami 
23. promocji i organizacji wolontariatu 
24. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego.  

 
Organizacje kościelne i wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, chociaż nie zostały zaliczone do organizacji pozarządowych, to jednak 
mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i są objęte ustawą.  
Równocześnie do kategorii organizacji pozarządowych zaliczone zostały: partie 
polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, 
fundacje utworzone przez Skarb Państwa lub samorząd terytorialny, partie 
polityczne. Jednakże tych podmiotów nie obejmują zapisy działu II ustawy dot. 
prowadzenia działalności pożytku publicznego, czyli podmioty te nie mogą ubiegać 
się o realizację zadań publicznych na mocy ustawy. 
 
W ustawie stworzone zostały ramy prawne do systematycznej współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego zobowiązany jest do corocznego uchwalania programu 
współpracy. 
 
Ustawa określa formy współpracy, tryb zlecania zadań publicznych oraz 
przyznawania środków 
 
Formy współpracy: 
- Niefinansowe formy współpracy to: wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działania, konsultowanie aktów prawnych, tworzenie wspólnych 
zespołów doradczych i inicjatywnych. 

 
- Finansowe formy współpracy to zlecanie zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie. Ustawa wprowadza jednolity tryb dotowania obowiązujący 
wszystkie organy administracji publicznej (gminy, powiaty, województwa, 
administrację wojewódzką, fundusze celowe, administrację centralną).  

 
Zlecanie zadania publicznego organizacji pozarządowej może nastąpić w dwóch 
formach: 
1. powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

sfinansowanie jego realizacji 
2. wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

częściowe dofinansowanie jego realizacji 
 
Tryb zlecania zadań: 
Zgodnie z zapisami ustawy organy administracji publicznej w celu zlecenia 
zadania zobowiązane są przeprowadzić otwarty konkurs ofert, do którego mogą 
przystąpić podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizacje 
pozarządowe, organizacje kościelne oraz instytucje podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 



Otwarty konkurs ofert powinien zostać ogłoszony z co najmniej 30 dniowym 
wyprzedzeniem. Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, dzienniku o zasięgu  lokalnym bądź ogólnopolskim oraz w 
siedzibie zlecającego. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 

- rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację 
- termin składania ofert, kryteria wyboru oferty 
- zasady przyznawania dotacji  
- informacje nt. zadań podobnego rodzaju zrealizowanych w danym roku i w roku 

poprzedzającym oraz informacje o wysokości dotacji. 
 
Organ zlecający ma obowiązek okresowej kontroli zleconego zadania pod względem 
efektywności, jakości, rzetelności.  
 
Organizacja, która realizowała zadanie zlecone, zobowiązana jest w terminie do 30 
dni po zakończeniu realizacji zadania określonego w umowie, złożyć sprawozdanie z 
wykonania zadania. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 
 
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 29 
października 2003 (Dz.U. Nr 193, poz. 1891) określił wzór ofert realizacji zadania 
publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór 
sprawozdania z wykonania tego zadania. 
 
Powierzenie realizacji zadania w sposób inny niż przewidziany w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie może nastąpić w przypadku, gdy 
zadanie może być bardziej efektywnie zrealizowane w oparciu o inne przepisy – m.in. 
o ustawę o zamówieniach publicznych. 
 
Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy wystąpić do organu 
administracji publicznej z ofertą realizacji zadania publicznego, również takiego, które 
jest już realizowane w inny sposób przez organ administracji publicznej. W takim 
przypadku organ administracji publicznej ma obowiązek rozważyć celowość realizacji 
zadania przez organizację. Organizacja pozarządowa winna być poinformowana  
o podjętej decyzji w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia oferty.  
 

 

II. Opis problemu 
 
1. Kondycja sektora organizacji pozarządowych 
 
Na podstawie raportu z badań „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – 
raport 2002”, Opr. Stowarzyszenie KLON/JAWOR 
 
- W Polsce zarejestrowanych jest ponad 36 500 stowarzyszeń i ponad 5 000 

fundacji. Przy przyjęciu szerszej definicji organizacji pozarządowych do tej liczby 
należy dołożyć 12 468 ochotniczych straży pożarnych, 6 655 organizacji 
społecznych (komitety rodzicielskie, koła łowieckie, komitety społeczne), 15 707 
związki zawodowe, 14 832 jednostki kościołów i związków wyznaniowych, 4 260 
organizacji pracodawców i partii politycznych co w sumie daje około 96 000 



zarejestrowanych podmiotów (dane na podstawie rejestru REGON Głównego 
Urzędu Statystycznego). 

 
- Około 58% spośród zarejestrowanych organizacji działa aktywnie. Około 10% 

zaprzestało swojej działalności i jest w trakcie wyrejestrowania. Najczęstszym 
powodem zakończenia działalności jest brak środków na realizacje zadań, brak 
motywacji działaczy, wypełnienie celów, dla jakich organizacja powstała. 

 
- 91% organizacji powstało po 1989 roku, zaś 30% organizacji ma mniej niż 3 lata.  
 
- 49% zarejestrowanych organizacji ma siedzibę w dużych miastach (byłych i 

obecnych miastach wojewódzkich) 
 
- Biorąc pod uwagę tylko fundacje i stowarzyszenia najwięcej z nich jako główny 

obszar działania wykazuje sport (59,3%), oświatę i edukację (48,2%), ochronę 
zdrowia, rehabilitację i pomoc niepełnosprawnym (32,6%) oraz kulturę i sztukę 
(27,4%) 

 
- 40% organizacji obejmuje swym zasięgiem obszar gminy lub powiatu, dla 23% 

terenem działania jest obszar województwa, a dla 11% najbliższe sąsiedztwo tj. 
osiedle lub dzielnica. 25% organizacji działa na terenie całej Polski. 

 
- Ponad połowa (55%) organizacji nie zatrudnia stałego, płatnego personelu. 35% 

organizacji zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Łącznie wielkość 
zatrudnienia w organizacjach pozarządowych to około 62 000 etatów co stanowi 
0,58% zatrudnienia poza rolnictwem w Polsce.  

 
- Wolontariusze (nie będący członkami organizacji) zaangażowani są w prace 

około połowy organizacji. Ich liczba to ok. 1,6 mln osób. Najczęściej 
wolontariuszami są osoby pracujące zatrudnione gdzie indziej (61%), uczniowie, 
studenci oraz coraz częściej emeryci i renciści (28%).  

 
- Połowa stowarzyszeń ma nie więcej niż 46 członków. Co czwarte stowarzyszenie 

zrzesza około 100 osób lub więcej, a ok. 5% ma więcej niż 750 członków. 
 
- Generalnie organizacje współpracują najczęściej z instytucjami najbliższego 

otoczenia: gminy i powiatu (80%). Prawie połowa nie ma kontaktu z administracją 
na szczeblu wojewódzkim, a 67% na szczeblu centralnym. Tylko 30% organizacji 
twierdzi, że współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Zdecydowanie 
więcej tj. ok. 50% utrzymuje kontakty ze specjalistami czy środowiskiem 
akademickim. Podobnie połowa organizacji ma kontakty ze środowiskiem 
biznesu. Najrzadziej organizacje utrzymują kontakty ze środowiskiem 
politycznym. Konsekwentnie ta tendencja utrzymuje się od wielu lat.  

 
- Przychody połowy organizacji w roku 2001 nie przekroczyły 19 000 zł. Główne 

źródła finansów organizacji to: środki samorządowe (19,6%), rządowe (13,5%), 
darowizny (16,5%), dochody z działalności gospodarczej (10,4%).  

 
- 69% organizacji używa komputerów, a tylko 33% ma dostęp do internetu. 
 



- Główne problemy sektora pozarządowego to: trudności w pozyskaniu 
niezbędnych do działania środków finansowych i rzeczowych (78%), niejasne, 
niestabilne regulacje prawne (68%) oraz niejasne reguły współpracy z 
administracja publiczną (60%) 

 
2. Organizacje pozarządowe w Małopolsce 
 
W Małopolsce zarejestrowanych było w 2002 roku około 3.8 tys organizacji 
pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń), co daje 3. miejsce w Polsce po 
województwach mazowieckim i śląskim. Jeżeli wziąć pod uwagę liczbę 
zarejestrowanych organizacji na 10 tys mieszkańców to wskaźnik ten wynosi 11.8, co 
daje Małopolsce również 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim i 
pomorskim. Najwięcej organizacji działa w dużych miastach: Krakowie (1558 
organizacji (stan na czerwiec 2002), Tarnowie i Nowym Sączu (218 organizacji, stan 
na czerwiec 2002). Powiatami o szczególnej aktywności obywatelskiej są: tatrzański, 
gorlicki, chrzanowski, oświęcimski.  
Na podstawie raportu z badań „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – 
raport 2002”, Opr. Stowarzyszenie KLON/JAWOR 
 
W roku 2003 ze środków Kontraktu Wojewódzkiego stworzona została baza 
małopolskich organizacji pozarządowych. W rozesłanych do organizacji 
pozarządowych ankietach znalazły się pytania o zakres działania organizacji, 
obszary działania, formy, najważniejsze zrealizowane projekty, partnerów organizacji, 
źródła finansowe, wysokość średnich rocznych przychodów. Na ankietę 
odpowiedziało 460 organizacji pozarządowych. Na podstawie otrzymanych danych 
można stwierdzić, że: 

 
- porównywalna liczba organizacji ocenia zasięg swojej działalności jako 

lokalny, tyleż samo jako regionalny, nieco mniej jako ogólnopolski  
 
- największa ilość organizacji osiąga roczne przychody w granicach do 10 tys zł, 

nieco więcej w granicach do 20 tys zł, a tylko nieliczne powyżej 100 tys zł 
 
- główne źródła przychodów małopolskich organizacji pozarządowych to środki 

publiczne pozyskiwane od jednostek samorządu terytorialnego (najczęściej 
gminy, rzadziej powiatu i województwa). Na równi ze źródłami 
samorządowymi znajdują się darowizny oraz środki pochodzące od 
sponsorów. Mało liczna grupa organizacji zdobywa dotacje na realizowane 
projekty ze źródeł zewnętrznych tj. innych fundacji krajowych czy 
zagranicznych, niewielki procent organizacji korzystał ze środków 
przedakcesyjnych UE. Około 8% ankietowanych organizacji zadeklarowało, że 
jednym ze źródeł finansowania jest prowadzona działalność gospodarcza. 

 
- Najczęstszymi partnerami w realizacji projektów są dla organizacji 

pozarządowych jednostki samorządu terytorialnego. W sposób wyraźny 
widoczny jest brak współpracy wewnątrz sektora pozarządowego – 
realizowanie np. wspólnych projektów. Tylko pojedyncze organizacje 
nawiązały współpracę zagraniczną i potrafią wskazać partnera zagranicznego. 

 
 



- Nieliczne organizacje deklarują przynależność do zrzeszeń branżowych lub 
organizacji regionalnych czy ogólnopolskich.  

 
- Tylko około 40 % ankietowanych organizacji posiada komputery, a znacznie 

mniejszy procent ma dostęp do internetu. 
 
- Wśród oczekiwań związanych ze współpracą z samorządem województwa 

organizacje najczęściej wymieniały: uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach, 
możliwość uzyskiwania konsultacji i porad, lepszy dostęp do informacji nt. 
działalności samorządu województwa i możliwości angażowania się 
organizacji pozarządowych w rozwój regionu, bezpośrednie spotkania z 
przedstawicielami samorządu województwa, a także jasne i przejrzyste 
zasady ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych przez sektor 
pozarządowy. 

 

 
3. Miejsce organizacji pozarządowych w Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2001-2006 
 
Organizacje pozarządowe obok jednostek samorządu terytorialnego i środowisk 
gospodarczych są ważnym partnerem samorządu województwa w realizacji  
i wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa. 
 
Miejsce organizacji pozarządowych w Strategii: 
 
POLE A. „MIESZKAŃCY” 
- wzmocnienie rodziny, ograniczenie skrajnej biedy i wykluczenia społecznego 
- wspieranie działań w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia  
- rozwój edukacji obywatelskiej 
- promocja postaw w dziedzinie przedsiębiorczości 
- przeciwdziałanie patologiom społecznym 
- wyrównywanie szans życiowych niepełnosprawnych 
- edukacja zdrowotna, promocja zdrowia 
 
POLE B. „PEJZAŻ” 
- regionalny program atrakcji turystycznych 
- ochrona zabytków i rewitalizacja starej zabudowy 
- edukacja ekologiczna 
 
POLE C. „GOSPODARSTWO” 
- wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość  

w tym aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem  

 
POLE DiE „WIĘZI” 
- wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o randze ponadlokalnej 
- włączanie dorobku mniejszości narodowych i grup etnicznych w regionalny obieg 

kultury 
- wspieranie tworzenia regionalnych serwisów informacyjnych 
 



 
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w latach 1999-2003 
 
Wykorzystanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego w latach 1999-2003: 
 

 dotacje dla stowarzyszeń i związków sportowych 

 
Zadania podlegające dotowaniu: 
Zadania podlegające dotowaniu: 

- Współfinansowanie zawodów w ramach Ogólnopolskiego Systemu  
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

- Współfinansowanie imprez sportowych promujących Województwo 
Małopolskie ( w tym także imprezy integracyjne związane za sportem 
niepełnosprawnych)  

- Współfinansowanie wojewódzkich imprez rekreacyjno-sportowych 
promujących zdrowy styl życia (w tym także imprezy integracyjne związane 
za sportem niepełnosprawnych)  

- Współfinansowanie przygotowań i udziału reprezentantów WM w finałach 
ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

- Współfinansowanie szkolenia kadr wojewódzkich młodzików 
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Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Razem 

Kwota 1 654 502  1 596 895 1 532 141 1 596 662 1 464 540  7 844 740 

 
 

 dotacje w ramach konkursu ”Małopolska gościnna” 

 
Zadania podlegające dotowaniu: 

- infrastruktura szlaków turystycznych 
- projekty koncepcyjne związane z kreowaniem i wdrażaniem nowych 

produktów turystycznych 
- projekty związane z wykorzystaniem walorów kulturowych wsi, zmierzających 

do rozwoju ruchu turystycznego 
- system informacji turystycznej 
 



 

 2001 2002 2003 RAZEM 

Ilość zadań 11 12 21 44 

Kwota 153 000 175 000 182 000 510 000 

 
 
„Małopolska gościnna”, realizacja programu w latach 2001-2003 
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 dotacje na zadania z dziedziny kultury 

 
MECENAT KULTURALNY 
 
Beneficjenci: organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące przedsięwzięcia 
kulturalne. 
 
Formy współfinansowania:  

- dotacje – organizacje pozarządowe 
- zakup usług - inne podmioty 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 RAZEM 

Ilość zadań 120 69 110 129 89 520 

W tym zadania 
organizacji 

pozarządowych 

59 36 62 66 41 263 

Kwota dotacji  
569 763 

 
395 998 

 
525 010 

 
653 010 

 
280 430 

 

2 422 781 
Kwota zakupu 

usług 
 

507 246 
 

261 456 
 

385 074 
 

415 491 
 

368 703 
 

1 996 267 

 
RAZEM  

 
1 077 009 

 
657 454 

 
910 084 

 
1 068 501 

 
649 133 

 
4 419 048 

 
 

 

 



Realizacja programu mecenatu w dziedzinie kultury 2000-2003 przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty 
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 program ochrony dóbr kultury 

 
Beneficjenci: organizacje pozarządowe (parafie) oraz inne podmioty    
 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Razem 

Ilość projektów 32 22  29  55  55 190 

Projekty NGO’s 29 20 27 50 54 177 

Kwota dla NGO’s 730 000 637 000 687 892 937 415 783 205 3 801 307 

Kwota 757 000 675 000 755 472 985 365 787 205 3 985 837 

 
  
Realizacja programu ochrony dóbr kultury 2000-2003 przez organizacje pozarządowe 
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 dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej 

 
Realizowane programy wojewódzkie w ramach, których dotowane są zadania: 

- „Wojewódzki Program Polityki i Pomocy wobec Starości na lata 2001-2003” 
- „Wojewódzki Program Poprawy warunków Życia Społecznego i Zawodowego  
    Osób Niepełnosprawnych na lata 2001-2005” 
- „Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Narkomanii,  
    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000-2003” 

 
 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 Razem 

Kwota dotacji 297 000 288 000 321 000 104 000 215 000 1 225 000 

Ilość projektów 
dotowanych 

28 31 40 26 52 177 

Kwota na zadania 
zlecone 

8 085 35 700 77 280 6 250 4 500 96 115 

Ilość zadań 
zleconych 

1 5 15 3 2 26 

 
Realizacja dotacji i zadań zleconych dla organizacji pozarządowych z zakresu pomocy 
społecznej w latach w latach 1999- 
2003
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Podstawową formą wsparcia finansowego projektów zgłaszanych przez organizacje 
pozarządowe w latach 1999-2003 były dotacje. W zakresie zadań związanych  
z pomocą społeczną stosowany był także tryb zlecania zadań. W opisywanym okresie 
zlecono 26 zadań na łączną kwotę 96 116 zł.  
 

W latach 1999-2001 środki na dotację dla organizacji pozarządowych pochodziły z budżetu 

państwa. 



 Zakup samochodów ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych 

 
Samorząd województwa małopolskiego pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska środki finansowe w wysokości 6.6 mln zł na dofinansowanie 
zakupu samochodów ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego. 
 
Cele programu: 
- Poprawa skuteczności działań ratownictwa chemicznego, technicznego, 
ekologicznego, znaczące skrócenie czasu dotarcia do miejsca wystąpienia zdarzenia 
- Zapewnienie zgodnego z normatywem i standardami europejskimi wyposażenia 
jednostek ratowniczych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz skutecznej ochrony 
życia i zdrowia ratowników 
- Uzyskanie lepszego pokrycia terenu województwa specjalistycznym sprzętem 
ratowniczym oraz wyposażenie jednostek OSP w nowoczesne środki do zwalczania 
skażeń  
 
 
W 2003 roku zakupiono i przekazano OSP 32 samochody. 
 
 
Zestawienie środków finansowych przekazanych małopolskim organizacjom pozarządowym 
w latach 1999-2003 w formie dotacji lub zlecenia zadania. 
 

    1999 2000 2001 2002 2003 RAZEM 

SPORT 
1 654 

502 
1 596 

895 
1 532 

141 1 596 662 1 464 540 7 844 740 

KULTUR
A 

MECENAT 569 763 395 998 525 010 653 010 279 000 2 422 781 

OCHRONA 
ZABYTKÓW 730 000 637 000 687 892 937 415 809 000 3 801 307 

TURYSTYKA     153 000 175 000 182 000 510000 

POMOC 
SPOŁECZNA 305 085 323 700 398 280 110 250 219 500 1 321 115 

EDUKACJA     77 150 60 000   
137150 

 

OSP     6 600 000 6 600 00 

SUMA 
3 251 

265 
2 917 

893 
3 296 

193 3 526 087 9 549 540 22 637 093 

 
 
 
 

5. Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych 
 

12 grudnia 2003 odbyła się I Regionalna Konferencja Małopolskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych, w której wzięło udział około 300 uczestników z całej 
Małopolski. Konferencje poprzedził cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji  
w zakresie źródeł pozyskiwania funduszy na realizację projektów, działań public 



relations w organizacji pozarządowej, podstaw prawa i księgowości, współpracy  
z wolontariuszami, budowania sieci współpracy w zakresie realizacji zadań z pomocy 
społecznej. W szkoleniach uczestniczyło łącznie około 600 osób.  
Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych to dobrowolne zrzeszenie 
małopolskich organizacji pozarządowych, nie posiada władz, członkostwa, nie można 
do niego przystąpić ani zrezygnować. To forum wzajemnej wymiany informacji, 
poznania możliwości i potrzeb w celu skutecznej i efektywnej współpracy. Działania 
zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004 mają 
na celu wzmocnienie sektora pozarządowego w Małopolsce.  
 
 

III. Cele i zadania programu 
 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2004 roku. 
 
 

Cel nadrzędny programu : 
 

Województwo Małopolskie i organizacje pozarządowe – 
partnerzy w realizacji zadań 

 
Cele strategiczne: 
 

Cel strategiczny I: Kompleksowa diagnoza sektora pozarządowego w 
Małopolsce 
Cel operacyjny 1:  
Aktualna baza organizacji pozarządowych systematycznie uzupełniana 
Cel operacyjny 2: 
Katalog istniejących opracowań dot. kondycji III sektora 
 
Cel strategiczny II: Profesjonalnie działające organizacje pozarządowe 
Cel operacyjny 1: 
Zinwentaryzowane regulacje prawne dot. sektora pozarządowego 
Cel operacyjny 2: 
Wykwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych 
 
Cel strategiczny III: Sprawny system współpracy pomiędzy administracją 
publiczną o organizacjami pozarządowymi 
Cel operacyjny 1; 
Sprawny system wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną  
a organizacjami pozarządowymi 
 
 
 
 



Cel operacyjny 2: 
Realizacja zadań wojewódzkich we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Cel operacyjny 3 
Przejrzyste zasady promowania i nagradzania organizacji pozarządowych oraz 
postaw obywatelskich 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cel strategiczny I:  
Kompleksowa diagnoza sektora pozarządowego w Małopolsce 
 
 
Cel operacyjny 1. 
Aktualna baza organizacji pozarządowych systematycznie uzupełniana 
 

Zadania Realizacja 
zadania 

Partnerzy w 
realizacji 
zadania 

Wskaźniki 

Rozbudowa Bazy 
Małopolskich Organizacji 
Pozarządowych (organizacji 
współpracujących z 
Województwem) zrealizowanej 
w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego o kolejne 
moduły: stowarzyszenia i 
związki sportowe, Ochotnicze 
Straże Pożarne, oraz inne 
podmioty określone ustawą o 
działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

Organizacje 
pozarządowe,   

ilość nowych 
rekordów w 
bazie 

Stworzenie kompleksowej 
bazy małopolskich organizacji 
pozarządowych zawierającej 
dane teleadresowe i 
udostępnienie jej w portalu 
regionalnym WROTA 
MAŁOPOLSKI 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

Organizacje 
pozarządowe,  

ilość  
rekordów w 
bazie 

Opracowanie sposobu 
aktualizacji baz małopolskich 
organizacji pozarządowych 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 
 

 instrukcja 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cel operacyjny 2: 
Katalog istniejących opracowań dot. kondycji III sektora 
 

Zadania Realizacja zadania Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Pozyskanie i 
inwentaryzacja 
opracowań dot. kondycji 
organizacji 
pozarządowych w 
Polsce i w Małopolsce,  

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
ogólnopolskie 
organizacje 
parasolowe, jednostki 
badawcze, 
administracja 
publiczna 

ilość 
opracowań 

Kompleksowe 
opracowanie dot. 
organizacji 
pozarządowych w 
Małopolsce (badanie 
kondycji, potrzeb, 
oczekiwań współpracy z 
administracją publiczną) 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

jednostka badawcza, 
łącznicy funduszy 
strukturalnych – 
wspólny projekt 
badawczy 

raport z 
badań 

 
Cel strategiczny II; 
Profesjonalnie działające organizacje pozarządowe 
 
Cel operacyjny 1: 
Zinwentaryzowane regulacje prawne dot. sektora pozarządowego 
 

Zadania Realizator zadania Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Inwentaryzacja 
przepisów prawnych 
dot. sektora 
pozarządowego 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

administracja 
publiczna, 
organizacje 
pozarządowe 

wykaz aktów 
prawnych 

Opracowanie systemu 
przekazywanie 
informacji  
o zmianach 
legislacyjnych istotnych 
dla funkcjonowania 
organizacji 
pozarządowych 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

administracja 
publiczna, 
organizacje 
pozarządowe 

liczba 
korzystający
ch z 
systemu 
informacji  

 
 
 
 
 
 
 
 



Cel operacyjny 2: 
Wykwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Zadania Realizacja zadania Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Powierzanie, 
organizacja i 
współorganizacja 
seminariów, debat, 
konferencji, warsztatów 
służących podnoszeniu 
wiedzy, umiejętności, 
wymianie doświadczeń 
pomiędzy administracją 
a organizacjami 
pozarządowymi 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

administracja 
publiczna, 
organizacje 
pozarządowe 

ilość 
konferencji, 
seminariów, 
warsztatów 

Diagnoza potrzeb 
szkoleniowych 
małopolskich 
organizacji 
pozarządowych 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

wykaz 
potrzebnych 
szkoleń 

Utworzenie punktów 
konsultacyjnych, 
doradczych służących 
wspieraniu organizacji 
pozarządowych w 
pozyskiwaniu środków 
na realizację projektów 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
łącznicy funduszy 
strukturalnych, 
ogólnopolskie 
organizacje 
parasolowe 

ilość 
punktów 
konsultacyjn
ych,  

Cykl szkoleń 
przygotowujących 
małopolskie organizacje 
pozarządowe do 
korzystania z funduszy 
strukturalnych 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
łącznicy funduszy 
strukturalnych, 
ogólnopolskie 
organizacje 
parasolowe 

ilość grup 
szkoleniowy
ch, ilość 
uczestników 

Wsparcie tworzenia 
organizacji 
parasolowych (konkurs 
grantowy) 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe,  

ilość 
beneficjentó
w konkursu 
grantowego 

Wydawnictwo 
poświęcone sposobom 
finansowania projektów  
organizacji 
pozarządowych (budżet 
Samorządu 
Województwa oraz 
źródła zewnętrzne) 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
łącznicy funduszy 
strukturalnych 

nakład 
wydawnictw
a 

Internetowa biblioteczka 
publikacji użytecznych 
dla organizacji 
pozarządowych 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

Organizacje 
pozarządowe 

ilość 
dostępnych 
publikacji 



 
Cel strategiczny III: 
Sprawny system współpracy pomiędzy administracją publiczną  
a organizacjami pozarządowymi 
 
 
Cel operacyjny 1; 
Sprawny system wymiany informacji pomiędzy administracją publiczna  
a organizacjami pozarządowymi 
 

Zadania Realizator zadania  Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Stworzenie bazy osób i 
jednostek  
odpowiedzialnych za 
współpracę z 
organizacjami 
pozarządowymi  
w  samorządach gmin i 
powiatów Małopolski 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

samorządy gmin i 
powiatów 
organizacje 
pozarządowe 

wykaz osób i 
jednostek 

Współpraca z 
przedstawicielami gmin i 
powiatów 
odpowiedzialnymi za 
sektor pozarządowy 
(spotkania, konferencje, 
warsztaty)   

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

samorządy gmin i 
powiatów 
organizacje 
pozarządowe 

ilość spotkań 

Utworzenie punktów 
informacyjnych 
związanych z 
możliwościami 
wykorzystania funduszy 
strukturalnych 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
punktów 
informacyjny
ch, wykaz 
usług 

Stworzenie strony 
internetowej poświęconej 
organizacjom 
pozarządowym w ramach 
portalu WROTA 
MAŁOPOLSKI  

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

Wykaz 
informacji 
zawartych 
na stronie 

Wydawnictwo regionalne 
(kwartalnik) dot. 
współpracy administracji 
samorządowej z 
organizacjami 
pozarządowymi  

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
samorządy gmin i 
powiatów 

nakład 
wydawnictw
a, ilość 
numerów 

Promocja Małopolskiego 
Informatora 
Europejskiego jako 
źródła informacji o 
aktualnych 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
odbiorców 
Małopolskie
go 
Informatora 



możliwościach 
współuczestniczenia 
organizacji 
pozarządowych w 
inicjatywach UE 

Europejskieg
o 

Pomoc w poszukiwaniu 
partnerów zagranicznych 
do projektów 
realizowanych przez 
małopolskie organizacje 
pozarządowe 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
kontaktów 

 
 
Cel operacyjny 2: 
Realizacja zadań wojewódzkich we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Zadania Realizator zadania Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Zlecanie zadań z 
dziedziny kultury w 
ramach programu 
mecenatu kultury 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego,  

 organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań  z 
dziedziny ochrony 
zabytków 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań 
związanych  
z turystyką 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego  

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań z zakresu 
kultury fizycznej i sportu 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań z zakresu 
pomocy społecznej, 
polityki prorodzinnej i 
pomocy osobom 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej,  
organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 



niepełnosprawnym (wg 
priorytetów na dany rok) 
 
  

rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań z zakresu 
promocji zdrowia i 
prewencji schorzeń 
cywilizacyjnych w 
kategorii edukacja 
zdrowotna 
 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Zlecanie zadań z zakresu 
przeciwdziałania 
uzależnieniom 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe, 
Pełnomocnik 
Zarządu 
Województwa 
Małopolskiego ds. 
Profilaktyki  
i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 

ilość 
przyznanych 
dotacji, 
wysokość 
rozdyspono
wanych 
środków 

Doposażenie jednostek 
OSP  
w sprzęt ratownictwa 
techniczno- chemiczno-
ekologicznego 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska, 
samorządy gmin, 
Ochotnicze Straże 
Pożarne 

ilość 
zakupionych 
samochodó
w 

 
 
Cel operacyjny 3 
Przejrzyste zasady promowania i nagradzania organizacji pozarządowych oraz 
postaw obywatelskich 
 

Zadania Realizator zadania Partnerzy w 
realizacji zadania 

Wskaźniki 

Ustanowienie wyróżnień 
Marszałka Województwa 
dla najlepszych inicjatyw 
realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

ilość nagród 
i wyróżnień 

Opracowanie systemu 
promocji organizacji 
pozarządowych, 
promocja „dobrych 
praktyk” 

Zarząd 
Województwa 
Małopolskiego 

organizacje 
pozarządowe 

lista 
„dobrych 
praktyk”  

 

 

 

 

 

 


