
OK-VII.946.4.2019

Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku
Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022

 
Zgodnie z art. 22 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, do zadań wojewody należy finansowe 

wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, tj. fundacje, stowarzyszenia i pozostałe 
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, zwane dalej podmiotami 
uprawnionymi.

Wszelkie inicjatywy podejmowane przez podmioty uprawnione na rzecz osób i rodzin 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mogą być wspierane 
finansowo przez Wojewodę Małopolskiego jedynie poprzez zlecanie realizacji zadań 
publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartych konkursów ofert 
organizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Środki finansowe zaplanowane na 2020 rok:

Dział 852, rozdział 85295 - Pozostała działalność - ogółem zaplanowano środki finansowe 
w wysokości 781 209,12 zł, z czego:
1) w § 2810 – zaplanowano środki finansowe w wysokości 178 656 zł na dotacje celowe 

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom;
2) w § 2820 – zaplanowano środki finansowe w wysokości 359 253,12 zł na dotacje celowe 

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom;

3) w § 2830 – zaplanowano środki finansowe w wysokości 243 300 zł na dotacje celowe 
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie

W roku 2020 Wojewoda Małopolski przeprowadził dwukrotnie, w ramach otwartych 
konkursów ofert, procedurę zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w ramach tych 
konkursów zlecił podmiotom uprawnionym realizację 47 projektów.



2

Dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego projekty pozwoliły na objęcie pomocą 
niemal 6 500 tysiąca osób (6464 osób), a przekazane podmiotom uprawnionym środki 
finansowe w wysokości 777 316 zł, zostały wykorzystane:

§ 2810 w wysokości 171 990,58 zł, tj. 96,27 % planu,
§ 2820 w wysokości 353 111,09 zł, tj. 98,29 % planu,
§ 2830 w wysokości 243 300 zł, tj. 100 % planu.

I otwarty konkursy ofert

11 lutego 2020 roku ogłoszony został I otwarty konkurs ofert na realizację programu 
pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku 
obejmującego:

a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, 
w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności 
rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób 
tego pozbawionych;

b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące 
zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające 
im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

Wyniki I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Małopolski podał do publicznej wiadomości 23 marca 
2020 roku.

Na realizację zadań objętych konkursem Wojewoda Małopolski przeznaczył środki 
finansowe w łącznej wysokości 500 000 zł. Do otwartego konkursu wpłynęło 35 ofert złożonych 
przez 35 podmiotów uprawnionych natomiast wsparcie finansowe z budżetu Wojewody 
Małopolskiego otrzymało 26 projektów, przy czym ze względów organizacyjnych, Fundacja 
Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego z Krakowa nie przystąpiła do realizacji swojego 
zadania. Kwota przekazana podmiotom uprawnionym na realizacje zadań w ramach I 
otwartego konkursu ofert to 497 260 zł. Czas realizacji zadań objętych konkursem ustalony 
został na okres od 1 kwietnia do 31 października 2020 roku.

Zarówno ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert w 2020 roku, jak i wyniki I otwartego 
konkursu ofert zamieszczone zostały:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
w dziale Ogłoszenia / Ogłoszenia Różne;

2) w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej obok Punktu Informacyjnego 
Urzędu;

3) na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje 
pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz jednocześnie w zakładce Komunikaty.

II otwarty konkursy ofert

11 września 2020 roku ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację programu 
pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci 
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i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, 
obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku 
społecznym, w tym możliwe było zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, 
w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym 
wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

Wyniki II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Małopolski podał do publicznej wiadomości 
22 października 2020 roku.

Na realizację zadań objętych konkursem Wojewoda Małopolski przeznaczył środki 
finansowe w łącznej wysokości 280 056 zł. Do otwartego konkursu wpłynęło 27 ofert złożonych 
przez 27 podmiotów uprawnionych natomiast wsparcie finansowe z budżetu Wojewody 
Małopolskiego otrzymały 22 projekty. Czas realizacji zadań objętych konkursem wyznaczony 
został na okres od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Zarówno ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert w 2020 roku, jak i wyniki II otwartego 
konkursu ofert zamieszczone zostały:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
w dziale Ogłoszenia / Ogłoszenia Różne;

2) w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej obok Punktu Informacyjnego 
Urzędu;

3) na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje 
pozarządowe / Otwarte konkursy ofert oraz jednocześnie w zakładce Komunikaty.

Komisja konkursowa w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

W ramach I otwartego konkursu ofert w 2020 roku, Komisja konkursowa powołana została 
zarządzeniem (nr poz. Rej. 107/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej i opiniującej oferty podmiotów 
uprawnionych ubiegających się o dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Komisja konkursowa powołana na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia działała 
bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ponieważ żadna 
organizacja nie wskazała osób do składu Komisji konkursowej.

W ramach II otwartego konkursu ofert w 2020 roku, Komisja konkursowa powołana została 
zarządzeniem (nr poz. Rej. 579/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 8 października 2020 r. 
w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej i opiniującej oferty podmiotów 
uprawnionych ubiegających się o dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Komisja konkursowa powołana na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia również 
działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
ponieważ żadna organizacja nie wskazała osób do składu Komisji konkursowej.
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Wskaźniki oceny realizacji Programu

Do oceny realizacji w roku 2020 Wieloletniego programu współpracy Wojewody 
Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022 
wykorzystano następujące wskaźniki:

Lp. Nazwa wskaźnika
Planowana 

wartość 
w 2020 r. 
(narastająco)

Osiągnięta 
wartość 
w 2020 r. 
(narastająco)

Poziom 
realizacji 

wskaźnika 
w 2020 r.

1.

Wysokość środków finansowych 
przekazanych podmiotom uprawnionym na 
realizację zadań publicznych z zakresu 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób

642 000 zł 777 316 zł 121,08 %

2.

Liczba ogłoszonych konkursów ofert na 
powierzenie lub wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób

2 2 100 %

3.

Liczba umów o powierzenie realizacji 
zadania publicznego lub o wsparcie realizacji 
zadania publicznego zawartych 
z podmiotami uprawnionymi

36 47 130,56 %

4.

Liczba osób objętych pomocą społeczną 
poprzez zlecenie realizacji zadań 
publicznych z zakresu pomocy społecznej, 
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób

4 000 osób 6 464 osób 161,6 %

Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik dotyczący liczby osób objętych pomocą 
społeczną poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób, który w roku 2020 osiągnięty został na poziomie 161,6% wartości bazowej. Jak wynika 
z analizy sprawozdań z wykonania zadań publicznych przekazanych przez wszystkich 
zleceniobiorców, w związku z sytuacją epidemiczną z powodu wirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19, organizacje pozarządowe odpowiedzialnie rezygnowały 
z przeprowadzania części działań projektowych wymagających grupowania się dużej ilości 
osób i rodzin, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych. Pozostające w ten sposób do 
dyspozycji w budżecie środki finansowe przeznaczane były na wsparcie w postaci pomocy 
materialnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej większej, niż pierwotnie planowano 
liczby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 
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Objęcie pomocą materialną i wsparciem większej liczby osób potrzebujących możliwe było 
również dzięki pozyskaniu przez organizacje pozarządowe dodatkowych funduszy, które 
mogły być przeznaczone na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza w okresie 
pandemii koronawirusa.

Ponadto, część organizacji pozarządowych chcąc zaspokoić niezbędne potrzeby socjalno-
bytowe wszystkich swoich podopiecznych angażowała dodatkową pracę wolontariuszy, 
a także dokonywała podziału dostępnych zasobów na większą liczbę beneficjentów.

Powyższe działania spowodowały zwiększenie w okresie sprawozdawczym liczby osób 
objętych pomocą społeczną o 61,6 % w stosunku do liczby planowanej.

Niefinansowa forma współpracy

W roku 2020 Wojewoda Małopolski podejmował również z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie współpracę niefinansową, która w szczególności polegała na:

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności – w celu 
skutecznego informowania, Wojewoda Małopolski prowadził na stronie internetowej 
Urzędu zakładkę pn.: „Organizacje pozarządowe” poświęconą tematyce organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Rolą wyodrębnionego serwisu jest 
upowszechnianie informacji oraz zainteresowanie ofertą współpracy szerokiego grona 
podmiotów uprawnionych, co w konsekwencji daje możliwość objęcia pomocą 
i wsparciem jak największej liczby osób potrzebujących. W zakładce dostępne są 
aktualności dotyczące bieżących wydarzeń, w tym ogłoszenia dotyczące procedury 
poszczególnych otwartych konkursów ofert. Przedstawiciele organizacji społecznych 
mogą znaleźć tam m.in. najważniejsze akty prawne dotyczące III sektora, wzory 
dokumentów stosowanych w zakresie współpracy z organami administracji publicznej 
a także ogólnodostępne publikacje dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. 
Zakładka uzupełniona została o dane kontaktowe, przydatne linki odsyłające na strony 
internetowe innych urzędów i instytucji prowadzących współpracę z organizacjami 
pozarządowymi;

2) udzielaniu opinii – w okresie sprawozdawczym Wojewoda Małopolski udzielił 5 opinii 
(rekomendacji) dla podmiotów uprawnionych w zakresie wykorzystania dotacji 
z budżetu Wojewody oraz realizacji zleconego zadania publicznego, a także w zakresie 
zasadności realizacji przedstawionego projektu na rzecz lokalnej społeczności 
województwa małopolskiego w związku z ubieganiem się przez te podmioty o środki 
finansowe z innych źródeł publicznych;

3) prowadzeniu doradztwa – na każdym etapie wzajemnych relacji przedstawiciele 
organizacji pozarządowych mogli liczyć na fachowe i rzetelne wsparcie poprzez 
konsultacje oraz doradztwo w zakresie przygotowania oferty konkursowej, prawidłowej 
realizacji umów o wsparcie realizacji zadania publicznego, szczególnie w zakresie 
kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tych umów oraz właściwego 
rozliczenia zleconego zadania i sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania 
publicznego. Prowadzone konsultacje wśród organizacji pozarządowych 
podejmujących współpracę miały również na celu identyfikację priorytetowych zadań 
wymagających wsparcia przez Wojewodę Małopolskiego w określonym obszarze 
pomocy społecznej;

4) promowaniu dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań w zakresie realizacji 
zadań publicznych – w okresie sprawozdawczym Wojewoda Małopolski zgłaszał 
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wyróżniające się organizacje pozarządowe lub aktywnie działające w tych 
organizacjach osoby do nagród, w tym dokonał m.in. zgłoszenia do Konkursu 
o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Dla Najlepszych Małopolskich 
Organizacji Pozarządowych „Kryształy Soli” – XVI Edycja, Rok 2020;

5) udzielaniu wsparcia lokalowego organizacjom pożytku publicznego – w związku 
z możliwością nabywania przez te organizacje na szczególnych warunkach prawa 
użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie) Wojewoda udzielał wsparcia w formie:
a) wynajmu, dzierżawy lub oddania w użytkowanie po cenach niższych niż rynkowe,
b) użyczenia, bezpłatnego oddania nieruchomości do użytkowania, lub innego rodzaju 

bezpłatnego udostępnienia nieruchomości.

Cel główny i cele szczegółowe Programu

Realizacja w 2020 roku Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w zakresie pomocy społecznej na lata 2020-2022 zwiększyła zaangażowanie 
podmiotów uprawnionych z województwa małopolskiego w przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz 
systematycznie wzmacniała współpracę administracji rządowej z sektorem pozarządowym. 
W roku sprawozdawczym Wojewoda Małopolski dofinansował niemal 15 % więcej projektów 
z zakresu pomocy społecznej, niż w roku poprzednim nieobjętym niniejszym Programem 
współpracy. Miało to również wpływ na osiągniecie w roku 2020 celów szczegółowych 
Programu tj.:

1) poszerzenie zakresu usług społecznych (socjalnych) dla osób i rodzin znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej poprzez wykorzystanie potencjału i możliwości 
działań społecznych;

2) wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) aktywne zaangażowanie podmiotów uprawnionych w realizację zadań publicznych 
z zakresu pomocy społecznej i zapewnienie wpływu sektora pozarządowego 
na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim.
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