
 

Uchwała Nr 656/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 czerwca 2015 r. 
 
w sprawie: ustanowienia „Modelu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 roku, poz. 596 j.t. z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Ustanawia się „Model współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego  
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 656/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 16 czerwca 2015 r. 
 
w sprawie: ustanowienia „Modelu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego”. 

 
 
Dokument pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych” został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
w wyniku zrealizowania projektu systemowego „Model współpracy administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie 
standardów współpracy”, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie 
systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zawiera on rekomendacje w zakresie wdrażania, realizacji 
oraz promocji realizacji zadań administracji publicznej we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi,  zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
W odpowiedzi na wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy z organizacjami 
pozarządowymi Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawiązał partnerstwo  
z fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu,  
w ramach którego przygotowano projekt pod nazwą „Wielkopolska działa razem – 
wdrożenie standardów współpracy Samorządu Wielkopolskiego i NGO”. Realizacja 
tego projektu została dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego 
sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.  
 
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. i trwa do końca czerwca 
2015 r., a jego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów 
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego. Efektem tego 
projektu są opracowane wspólnie przez przedstawicieli Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych zasady realizowania wzajemnej 
współpracy oraz ocena ich realizowania przy użyciu metody Lokalnego Indeksu 
Jakości Współpracy.    
 
W związku z powyższym, ustanowienie i wdrożenie „Modelu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest zasadne i konieczne.   
 


