
ZARZĄDZENIE NR

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Dolnośląskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na lata 2019-2021

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w związku z art. 13 

ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Wojewody Dolnośląskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2019-2021, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz 

kierowników rządowej administracji zespolonej w województwie dolnośląskim do wdrażania i 

stosowania Programu, o którym mowa w § 1, zgodnie z zakresem działania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.





do Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr
Załącznik . j

1M Jz

Program Współpracy Wojewody Dolnośląskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Program współpracy Wojewody Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, przyjmuje się do realizacji w latach 2019-2021 na podstawie art. 5b ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 688).
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) administracji zespolonej -  rozumie się przez to działających pod zwierzchnictwem Wojewody 
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, wykonujących zadania i kompetencje 
określone w odrębnych ustawach;
2) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2077 ze zm.);
3) ustawie -  rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie;
4) komisji -  rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania złożonych ofert, o 
których mowa w art. 15 ust 2a ustawy;
5) konkursie -  rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;
6) organizacjach -  rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy;
7) programie -  rozumie się przez to program współpracy Wojewody Dolnośląskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na lata 2019-2021;
8) urzędzie -  rozumie się przez to Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
9) stronie internetowej -  rozumie się przez to stronę internetową urzędu: www.duw.pl oraz Biuletyn 
Informacji Publicznej (BIP) urzędu: http://bip.duw.pl;
10) Wojewodzie -  rozumie się przez to Wojewodę Dolnośląskiego;
11) wydziałach -  rozumie się przez to wydziały, biura i zespoły urzędu.

Rozdział II 
Cele Programu
§ 3. Celem głównym programu jest określenie ram systemowej współpracy Wojewody z organizacjami 
na lata 2019-2021.
§ 4. Cele szczegółowe Programu współpracy obejmują:
1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych i 
regionalnych, w tym:
a) zwiększenie udziału mieszkańców województwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych i 
regionalnych;

http://www.duw.pl
http://bip.duw.pl


b) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców województwa;
c) kształtowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy Wojewodą i administracją zespoloną, a 
organizacjami;
d) podnoszenie efektywności działań w sferze zadań publicznych.
2) wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Rozdział III 
Zasady współpracy
§ 5. Współpraca Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami odbywa się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Rozdział IV 
Zakres przedmiotowy
§ 6. Wojewoda i administracja zespolona współpracują z organizacjami w sferze zadań publicznych, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Wojewody lub administracji 
zespolonej.
§ 7. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy Wojewody i administracji zespolonej z 
organizacjami jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie województwa 
dolnośląskiego i na rzecz mieszkańców województwa dolnośląskiego.
§ 8. Obszar współpracy w szczególności obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
8) ratownictwa i ochrony ludności;
9) zarządzania kryzysowego;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
12) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i przemocy w rodzinie;
13) wspierania działań na rzecz seniorów;
14) ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
15) produkcji zdrowej żywności oraz ochrony zwierząt;
16) odnawialnych źródeł energii.

Rozdział V 
Formy współpracy
§ 9. Współpraca Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami opiera się na zasadach 
określonych w ustawie i może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
§ 10. Formy współpracy pozafinansowej obejmują:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji;
3) możliwość obejmowania honorowym patronatem działań lub przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, na wniosek złożony przez organizację;



4) możliwość udzielenia pisemnej rekomendacji organizacjom lub projektom realizowanym przez 
organizacje, na wniosek złożony przez organizację;
5) spotkania, konferencje, seminaria z przedstawicielami organizacji związane ze współpracą 
Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami;
6) możliwość organizacji wspólnych przedsięwzięć;
7) tworzenie doraźnych wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 
publicznej.
§ 11. 1. Formy współpracy finansowej obejmują:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji, 
na podstawie ustawy;
2) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie ich realizacji, na 
podstawie ustawy;
3) przekazanie środków finansowych na podstawie innych ustaw.
2. Wojewoda lub administracja zespolona mogą zawierać z organizacjami umowy na realizację zadań 
publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony.
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w danym roku może nastąpić 
na podstawie projektu ustawy budżetowej, przekazanego Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne 
przewidują inny tryb zlecenia.

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne
§ 12. Do priorytetowych zadań publicznych, realizowanych na lata 2019-2021 w ramach współpracy 
finansowej i pozafinansowej Wojewody i administracji zespolonej z organizacjami należą zadania z 
zakresu:
1) pomocy społecznej, w szczególności udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w 
trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym skutkami patologii 
społecznych, osobom bezdomnym;
2) przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności ochronę dzieci krzywdzonych;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. przez propagowanie i realizację 
działań w zakresie tolerancji oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i 
etnicznych;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) nauki i edukacji;
6) ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym m.in. przez edukację w zakresie ochrony 
zabytków i upowszechnia wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym oraz realizowanie przedsięwzięć 
związanych z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
7) rolnictwa, ochrony środowiska i ekologii, w szczególności przez realizację działań na rzecz rozwoju 
kierunków produkcji rolniczej i ochrony środowiska;
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności przez:
a) realizację zadań w zakresie ratownictwa medycznego,
b) realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego.

Rozdział VII
Okres realizacji Programu
§ 13. Program obowiązuje w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział VIII



Sposób realizacji Programu
§ 14. 1. Realizacja Programu odbywa się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie 
otwartych konkursów ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.
2. Szczegółowy tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych określa ustawa, a warunki konkursów zamieszcza się w ogłoszeniach o 
konkursie.
3. Ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert podawane się do publicznej wiadomości, zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie.
4. Szczegółowy tryb rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub 
współfinansowanych z dotacji określają umowy zawarte pomiędzy Wojewodą lub organem 
administracji zespolonej a organizacjami.
5. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Wojewoda lub organ administracji zespolonej, który 
wykonuje swoje obowiązki w tym zakresie za pośrednictwem pracowników merytorycznych wydziałów 
oraz pracowników administracji zespolonej.

Rozdział IX
Wysokość środków na realizację Programu
§ 15. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację przez organizacje zadań publicznych 
w latach 2019-2021 zależy od wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Wojewody i 
administracji zespolonej lub pochodzących z innych źródeł.

Rozdział X
Sposób oceny realizacji Programu
§16.  1. Monitoringiem realizacji Programu zajmują się kierujący wydziałami urzędu i administracją 
zespoloną.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy oraz przedstawianiu tej 
oceny Wojewodzie i organizacjom.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji Programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące 
realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Wojewody i 
administracji zespolonej z organizacjami.


