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Urząd Statystyczny 
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ul. Oławska 31 

Numer identyfikacyjny REGON 

 
za 2021 rok 

Termin przekazania: 

10 maja 2022 r. 
 

                                         

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – PROSZĘ WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459). 

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). 
 

Pod pojęciem województwo należy rozumieć również jednostki organizacyjne województwa, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Wypełnienie formularza wymaga pozyskania danych od komórek organizacyjnych urzędu województwa i jednostek organizacyjnych 

województwa, które zajmują się zamówieniami publicznymi, świadczeniem usług społecznych i współpracą z podmiotami ekonomii 

społecznej (w tym organizacjami pozarządowymi). 

Sposób wypełniania formularza: W zależności od rodzaju pytania proszę zaznaczyć symbol wybranej odpowiedzi (1, 2, 3…), wpisać wartość 

liczbową lub tekst. W razie wątpliwości proszę korzystać z objaśnień oznaczonych symbolem , które znajdują się na końcu formularza lub 

skontaktować się telefonicznie [lista numerów do kontaktu wyświetli się w narzędziu elektronicznym]. 

 

 

DZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ROZWOJEM GOSPODARKI SPOŁECZNEJ  
 

1. Czy wg stanu na dzień 31 XII województwo było członkiem 

spółdzielni socjalnej? 

(jeżeli województwo nie było członkiem spółdzielni socjalnej 

utworzonej w roku sprawozdawczym proszę przejść do pyt. 3.) 

tak 1 

⇨ Ilu?  

 – w tym utworzonych w roku 

sprawozdawczym 

 

nie 2   

 

2. Proszę podać nazwę i numer REGON spółdzielni socjalnej 

utworzonej w roku sprawozdawczym  

(jeżeli województwo było członkiem więcej niż jednej spółdzielni 

socjalnej utworzonej w roku sprawozdawczym, należy podać numer 

REGON tej, która miała największe przychody) 

           

Nazwa 

          

 
          

REGON 
          

           

 

3. Czy województwo stosowało w roku sprawozdawczym następujące formy wsparcia organizacji pozarządowych a): 

(proszę zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” w każdym wierszu) 

1 Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych warunkach tak 1 nie 2 

2 Użyczenie nieruchomości/lokalu tak 1 nie 2 

3 Udostępnienie przestrzeni wspólnej   tak 1 nie 2 

4 
Udostępnianie lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, pojazdów potrzebnych do wykonywania 

działalności statutowej  
tak 1 nie 2 

5 Pomoc merytoryczna (szkolenia, doradztwo) tak 1 nie 2 

6 Prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych tak 1 nie 2 

7 Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………… tak 1 nie 2 

 

 

4. Jakie formy działań wspierających sieciowanie  organizacji pozarządowych a), spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni 

inwalidów i niewidomych stosowało województwo w roku sprawozdawczym? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub odpowiedź 6) 

Uczestnictwo w wymianie informacji w zakresie współpracy ww. podmiotów 1 

Organizacja spotkań/konferencji/imprez służących rozwojowi współpracy ww. podmiotów 2 

Prowadzenie doradztwa/szkoleń w zakresie współpracy ww. podmiotów 3 

Wsparcie powoływania i funkcjonowania partnerstw/klastrów/konsorcjów   4 

Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 5 

Nie stosowano żadnej formy sieciowania  6 

 

5. Czy województwo w roku sprawozdawczym współpracowało z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia 

Ekonomii Społecznej (OWES)?  [lista OWES z danego województwa wyświetli się w narzędziu elektronicznym] (w 

przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pyt. 7) 

tak 1  

nie 2 ⇨ pyt. 7 
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6. Jakie formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej stosowało województwo w roku sprawozdawczym: 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności 1 

Współpraca przy organizacji wydarzeń służących rozwojowi gospodarki społecznej  2 

Współpraca przy tworzeniu spółdzielni socjalnych 3 

Udział przedstawicieli OWES w szkoleniach organizowanych przez Państwa województwo  4 

Udział przedstawicieli Państwa województwa w szkoleniach / spotkaniach organizowanych przez OWES  5 

Udział przedstawicieli OWES w pracach zespołów / grup roboczych powołanych w Państwa województwie 6 

Inne (jakie?) ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 
 

7. Czy w województwie w roku sprawozdawczym obowiązywała strategia rozwoju?  

(w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pyt. 9) 

tak 1  

nie 2 ⇨ pyt. 9 
 

8. Czy w strategii rozwoju województwa obowiązującej w roku sprawozdawczym uwzględniono zagadnienia związane z: 

(proszę zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” w każdym wierszu) 

1 aktywizacją mieszkańców  tak 1 nie 2 

2 współpracą z organizacjami pozarządowymi a) tak 1 nie 2 

3 rozwojem gospodarki społecznej tak 1 nie 2 

4 stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych  tak 1 nie 2 
 

9. Czy w województwie według stanu na dzień 31 XII było wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna:  

(proszę zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” w każdym wierszu) 

1 której głównym zadaniem było współpraca z organizacjami pozarządowymi tak 1 nie 2 

2 której dodatkowym zadaniem było współpraca z organizacjami pozarządowymi tak 1 nie 2 

3 której głównym zadaniem było wspieranie rozwoju gospodarki społecznej  tak 1 nie 2 

4 której dodatkowym zadaniem było wspieranie rozwoju gospodarki społecznej  tak 1 nie 2 

a) Proszę wziąć pod uwagę również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i 

związków wyznaniowych, spółdzielnie socjalne, spółki oraz kluby sportowe będące spółkami prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

DZIAŁ II  REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH 

1. W jakich trybach w roku 

sprawozdawczym województwo 

realizowało zadania w następujących 

obszarach: 

(proszę zaznaczyć w każdym wierszu 

wszystkie prawidłowe odpowiedzi; treści 

przypisów 01-14 znajdują się 

w objaśnieniach do formularza)  

Samodzielnie, 

w tym przez 

podległe 

jednostki 

organizacyjne (1) 

Zlecając je 

w trybach ustawy 

o działalności 

pożytku 

publicznego 

 i wolontariacie (2) 

Udzielając 

zamówień  

w trybie 

ustawy PZP (3) 

Zlecając je  

w odrębnym 

trybie (4) 

2. W ramach 

którego trybu 

wydatkowano 

najwięcej 

środków?  

(proszę wpisać 

odpowiednio 

numer od 1 do 4)  

01 Pomoc społeczna 1  1 2 3 4  

02 Zatrudnienie socjalne 2  1 2 3 4  

03 Przeciwdziałanie bezrobociu 3 1 2 3 4  

04 Opieka nad dziećmi do lat 3 4 1 2 3 4  

05 
Wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej 5  
1 2 3 4  

06 Edukacja 6  1 2 3 4  

07 Ochrona zdrowia 7 1 2 3 4  

08 
Wspieranie osób 

niepełnosprawnych 8  
1 2 3 4  

09 Kultura oraz ochrona zabytków 9 1 2 3 4  

10 
Kultura fizyczna, turystyka, 

krajoznawstwo 10  
1 2 3 4  

11 
Ochrona środowiska i przyrody, 

gospodarka wodna 11 
1 2 3 4  

12 
Pobudzanie aktywności 

obywatelskiej  
1 2 3 4  

13 Mieszkalnictwo12 1 2 3 4  

14 Rewitalizacja 13 1 2 3 4  
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3. Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało środki finansowe 

na prowadzenie następujących placówek reintegracji społeczno-

zawodowej? 

(proszę udzielić odpowiedzi w każdym wierszu) 

Kwota przekazanych środków b) (w pełnych zł) 

ogółem 
prowadzone przez 

województwo 
prowadzone przez 

inne podmioty 

1 Centrum Integracji Społecznej nie 2 tak 1 ⇨    

2 Klub Integracji Społecznej  nie 2 tak 1 ⇨    

3 Warsztat Terapii Zajęciowej nie 2 tak 1 ⇨    

4 Zakład Aktywności Zawodowej nie 2 tak 1 ⇨    

 

4. Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazywało środki b) na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących trybach: 

(w przypadku odpowiedzi „nie” w każdym wierszu proszę przejść do pyt. 6) 

1 Otwarty konkurs ofert (na podstawie art. 11) tak 1 nie 2 

2  w tym regranting (na podstawie art.16a) tak 1 nie 2 

3 Z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 11a lub art. 19a) tak 1 nie 2 

 

5. Proszę podać informacje dotyczące środków b) przekazanych w trybach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku sprawozdawczym  

Liczba 

złożonych ofert 

Liczba 

zawartych 

umów 

Kwota 

przekazanych 

środków  

(w pełnych zł) 

1 OGÓŁEM (wiersze 2+4)    

2 w ramach otwartych konkursów ofert 

(art. 11) 

razem     

3  w tym spółdzielniom socjalnym    

4 z pominięciem otwartego konkursu 

ofert (art. 11a lub art. 19a) 

razem    

5  w tym spółdzielniom socjalnym    
 

 

6. Czy w roku sprawozdawczym województwo udzielało organizacjom pozarządowym a) (na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 15 ustawy o spółdzielniach socjalnych): 

(w przypadku odpowiedzi „nie” w każdym wierszu proszę przejść do pyt. 8) 

1 pożyczek tak 1 nie 2 

2 poręczeń tak 1 nie 2 

3 gwarancji tak 1 nie 2 

 

7. Proszę podać informacje dotyczące 

udzielonych w roku sprawozdawczym 

organizacjom pozarządowym a): 

Liczba Kwota (w pełnych zł) 

ogółem 
w tym spółdzielniom 

socjalnym 
ogółem 

w tym spółdzielniom 

socjalnym 

1 pożyczek b)     

2 poręczeń b)     

3 gwarancji b)     
 

8. Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało organizacjom pozarządowym a) dotacje na dofinansowanie inwestycji (na 

podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych)? 

Tak 1 ⇨ 

liczba przekazanych dotacji  

 w tym przekazanych spółdzielniom socjalnym  

kwota przekazanych dotacji (w pełnych zł)  

 w tym przekazana spółdzielniom socjalnym  

Nie 2      

 

9. Czy w roku sprawozdawczym województwo przekazało środki b) organizacjom pozarządowym a), 

spółdzielniom socjalnym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych 

ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo Zamówień 

Publicznych (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o sporcie, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)? (w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pyt. 11) 

tak 1 
 

nie 2 ⇨ pyt. 11 
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10. Proszę podać informacje dotyczące złożonych ofert, zawartych umów 

oraz środków b) przekazanych w roku sprawozdawczym w sposób wskazany 

w pyt 9.  

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

zawartych umów 

Kwota 
przekazanych 

środków  
(w pełnych zł) 

1 Ogółem     

2  w tym spółdzielniom socjalnym    

 

 

11. Czy w roku sprawozdawczym województwo udzielało zamówień 

z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym , dla których jest organem 

założycielskim - tzw. tryb in-house (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 

ustawy PZP)? 

tak 1 ⇨ 

Liczba zamówień  

Kwota zamówień 

(w pełnych zł) 

 

nie 2    

 

12. Jakie trudności związane z zaangażowaniem organizacji pozarządowych a) w realizację zadań publicznych wystąpiły w roku 

sprawozdawczym w województwie? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź lub odpowiedź 8) 

Brak wiedzy o ww. podmiotach działających w obszarach zadań publicznych realizowanych przez województwo  1 

Brak wiedzy o trybach/procedurach współpracy z ww. podmiotami  2 

Realizacja zadań publicznych wyłącznie przez podległe podmioty publiczne  3 

Realizacja zadań publicznych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (niska konkurencyjność organizacji pozarządowych w 

porównaniu z innymi podmiotami) 
4 

Niedostateczna wiarygodność ww. podmiotów jako wykonawców zadań publicznych  5 

Brak zainteresowania ze strony ww. podmiotów – nie brały udziału w ogłaszanych konkursach/postępowaniach  6 

Inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 

Nie występowały żadne trudności  8 

 

a) Proszę wziąć pod uwagę również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i 

związków wyznaniowych, spółdzielnie socjalne, spółki oraz kluby sportowe będące spółkami prowadzące działalność pożytku publicznego. 
b) Środki z budżetu województwa i budżetu państwa z wyjątkiem środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł europejskich. 

DZIAŁ III  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

1. Czy w województwie, według stanu na 31 XII, obowiązywał akt prawa miejscowego  dotyczący stosowania klauzul 

społecznych? 

tak 1 

nie 2 
 

2. Proszę podać informacje dotyczące zamówień publicznych udzielonych 

przez województwo w roku sprawozdawczym zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania 

ustawy. 

Liczba zamówień ogółem  

Kwota zamówień netto 

(w pełnych zł) 

 

 

3. Czy w roku sprawozdawczym województwo stosowało w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które nie podlegały 

wyłączeniu ze stosowania ustawy:  

(proszę udzielić odpowiedzi w każdym wierszu) 

Liczba 

zamówień 

Kwota zamówień 

netto 

(w pełnych zł) 

1 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 94 PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

2 Klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 361 PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

3 Klauzulę zatrudnienia na podstawie art. 96 ust. 1 PZP   nie 2 tak 1 ⇨   

4 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 95 ust. 1PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

5 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 100 ust. 1PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

6 Aspekty społeczne, o których mowa w art. 104 ust. 1 PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

7 Zamówienia w trybie działu IV rozdziału 4 PZP  nie 2 tak 1 ⇨   

 

4. Czy w województwie w roku sprawozdawczym udzielono zamówień publicznych, które były wyłączone z 

obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy)? 

(proszę udzielić odpowiedzi w każdym wierszu) 

Kwota zamówień 

netto 

(w pełnych zł) 

1 OGÓŁEM  nie 2 tak 1 ⇨  

2 
w tym zamówienia, w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na 

podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych 
nie 2 tak 1 ⇨ 

 

3 
w tym społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne   

z wyłączeniem zamówień, o których mowa w wierszu 2 
nie 2 tak 1 ⇨ 
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DZIAŁ IV WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI 
 

1. Czy w roku sprawozdawczym w województwie złożono wnioski 

o realizację inicjatywy lokalnej ? 

tak 1 ⇨ 

Liczba złożonych 

wniosków 

 

Liczba zawartych 

umów  

 

nie 2    

 

2. Czy w budżecie województwa zrealizowanym w roku sprawozdawczym wyodrębniono kwotę na budżet obywatelski   
tak 1 

nie 2 

 

3. Proszę podać informacje na temat budżetu obywatelskiego  

kwota (w pełnych złotych) liczba 

1 Jaka kwota została zaplanowana?   2 Ile projektów zgłoszono?  

3 
Jaka było łączna wartość projektów 

poddanych pod głosowanie?  

 
4 

Ile osób wzięło udział 

w głosowaniu nad projektami? 

 

5 

Jaka było łączna wartość 

kosztorysowa projektów wybranych 

do realizacji?  

 

6 
Ile projektów wybrano do 

realizacji? 

 

 

DZIAŁ V REALIZOWANA W 2022 R. POMOC W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI 

NA TERYTORIUM UKRAINY 

(Odpowiedzi na pytania zawarte w tym dziale są udzielane dobrowolnie)  

1. Czy w okresie od 24 lutego do 31 marca 2022 r. województwo samodzielnie lub w ramach podległych 

jednostek organizacyjnych prowadziło działania mające na celu pomoc potrzebującym w związku 

z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy? (w przypadku odpowiedzi „tak” można zaznaczyć więcej 

niż jedną odpowiedź; w przypadku odpowiedzi „nie” proszę przejść do pyt. 4) 

tak, na terenie Polski 1 

tak, na terenie Ukrainy 2 

nie  3 

 

2. Proszę zaznaczyć bezpośrednich odbiorców tych działań:  

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inni odbiorcy” proszę wpisać słownie, o jakich odbiorców chodzi) 

osoby fizyczne  1 ⇨  Jaka była szacunkowa liczba osób objętych pomocą?  

organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne i podobne)  2 

organy administracji samorządowej/lokalnej i jednostki im podległe  3 

zwierzęta  4 

inni odbiorcy (kto?) ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 5 

 

3. Jakiego rodzaju działania pomocowe zostały podjęte? 

(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź; przy odpowiedzi „inna forma działalności” proszę wpisać słownie, o jaką formę chodzi) 

przekazywanie środków finansowych (bez środków przekazanych 

organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych i bez 

środków otrzymanych od takich organizacji)     

1 
⇨  Ile środków finansowych  przekazano?  

(w pełnych zł) 
 

przekazywanie darów rzeczowych (bez darów pochodzących od 

organizacji pozarządowych) 
2 

⇨ Jaka była szacunkowa wartość 

przekazanego wsparcia?(w pełnych zł) 
 

zapewnienie miejsc noclegowych lub koordynacja zakwaterowania 

wśród mieszkańców województwa 
3 

⇨  Ile miejsc noclegowych zapewniono?   

w tym z zasobów województwa lub jego 

jednostek organizacyjnych 
 

pomoc medyczna lub opieka zdrowotna  4 

zapewnienie wyżywienia 5 

wsparcie edukacyjne 6 

opieka nad dziećmi  7 

usługi opiekuńcze nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi 8 



6 
 

usługi terapeutyczne lub psychologiczne 9 

integracja zawodowa, pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia  10 

pomoc prawna 11 

zapewnienie bezpłatnego lub ulgowego transportu  12 

działalność informacyjna lub pomoc w sprawach organizacyjnych 13 

inna forma działalności (jaka?) (……………………………………………………………………………………………..……) 14 

 

4. Czy województwo przekazało środki finansowe na 

realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym 

lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na pomoc obywatelom Ukrainy? 

tak 1 ⇨ 

Liczba zawartych umów  

Kwota przekazanych środków 

finansowych  

(w pełnych zł) 

 

nie 2    

 

 

 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na przygotowanie danych na potrzeby 
wypełnienia formularza 

  
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) 
przeznaczony na wypełnienie formularza 

 

 

 

 

                                         

(e mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – PROSZĘ WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

 

……………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania)  (miejscowość, data) 

 

Objaśnienia do formularza ST-W Statystyka województwa: rozwój gospodarki społecznej 

Gospodarka społeczna – sfera życia społeczno-gospodarczego, która 

pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora 

organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji 

zysku.  

Budżet obywatelski – środki wyodrębnione z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego przeznaczone na projekty wyłonione w 

procesie otwartego zgłaszania pomysłów, publicznej debaty i głosowania, 

przeprowadzanego w trybie konsultacji społecznych. 

Inicjatywa lokalna – forma współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania 

zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, uregulowana 

w rozdz. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Partnerstwa/klastry/konsorcja – inicjatywy o różnym stopniu 

sformalizowania, zrzeszające organizacje pozarządowe i/lub inne 

podmioty ekonomii społecznej, tworzące płaszczyznę współpracy 

służącą m.in. efektywnej realizacji zadań.  

Sieciowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, spółdzielni pracy, 

spółdzielni inwalidów i niewidomych – nawiązywanie i/lub 

rozszerzanie współpracy między ww. podmiotami.  

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – zamówienia 

publiczne, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów: 

promocja godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, 

wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), 

wsparcie ekonomii społecznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 

promocja równych szans, zasada ,,dostępny i przeznaczony dla 

wszystkich". Osiągnięcie powyższych celów następować powinno m.in. 

przy uwzględnieniu reguł uczciwego i etycznego handlu oraz przy 

poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych. 

Spółdzielnia socjalna – specyficzna forma spółdzielni pracy, mająca 

osobowość prawną. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest 

przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o 

osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej 

członków. Funkcjonowanie spółdzielni socjalnych reguluje 

ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

 

Dział I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ROZWOJEM GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 

Pyt. 3. Udostępnienie przestrzeni wspólnej - należy odpowiedzieć „tak” w przypadku, jeśli pomieszczenie jest okazjonalnie udostępniane 

przedstawicielom organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w celu odbycia zebrania, 

spotkania itp. 

Pyt. 5. Jeżeli województwo jest partnerem w ramach OWES, proszę zaznaczyć odpowiedź „tak” w przypadku gdy współpracowała również 

z innymi OWES. 

Pyt. 9. Jeżeli województwo posiada komórki organizacyjne lub osoby których zarówno głównym, jak i dodatkowym zadaniem jest współpraca 

z organizacjami pozarządowymi i/lub wspieranie rozwoju gospodarki społecznej, proszę zaznaczyć odpowiedź „tak” jedynie w wierszu 

1 i/lub 3. 

 

Dział II REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Pyt. 1. Realizacja zadań w obszarach wymienionych w pkt 1-14 ma umocowanie w następujących ustawach: 

1. Pomoc społeczna - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Zatrudnienie socjalne - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

3. Przeciwdziałanie bezrobociu - na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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4. Opieka nad dziećmi do lat 3 - o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

5. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

6. Edukacja - o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

7. Ochrona zdrowia - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

8. Wspieranie osób niepełnosprawnych - w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

9. Kultura oraz ochrona zabytków - o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. 

10. Kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo - o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawie z dnia 25 czerwca 

1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych. 

11. Ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna - o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

, ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. 

o odnawialnych źródłach energii. 

12. Mieszkalnictwo w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, 

mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń. 

13. Rewitalizacja - o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Pyt. 5 i 

pyt 9. 

Należy wykazać oferty, które zostały złożone oraz umowy, które zostały zawarte w roku sprawozdawczym. Należy wykazać kwotę 

przekazanych środków w roku sprawozdawczym, bez względu na rok zawarcia umowy będącej podstawą przekazania środków. 

 

Dział III ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Pyt. 3. i 4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych odnosi się do kwestii społecznych w następujących artykułach: 

Art. 94. ust. 1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym 

celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja 

osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych,  

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

20kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art.140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny 

wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości 

narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym  

 ‒ pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1–10, jest 

nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowało zamówienie. 

Art.95. ust.1. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  

Art.96. ust 1. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia inne niż określone w art. 95 ust.1 

wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 

z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji 

zamówienia. 

Art.100. ust.1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu 

zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. 

Art.104.ust 1.W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, zamawiający, w celu 

potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami, może w opisie przedmiotu 

zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy określonej etykiety, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech 

robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; 

2) wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; 

3) wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie 

zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, 

dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; 
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4) etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; 

5) wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego 

wpływu. 

Art.361. ust. 1. W przypadku zamówień, o których mowa w art. 359 pkt1 i 2, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 

75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 

80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi 

we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna 

i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94; 

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie; 

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego. 

Dział IV, rozdział 4 – Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla: 

1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne –jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa 

lub przekracza równowartość kwoty 750000euro, z uwzględnieniem zmian wynikających z rozdziału 4; 

2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne –jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 

równowartość kwoty 750000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130000 złotych. 

 

Dział IV  WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI 

Pyt. 1. Należy wykazać wnioski złożone w roku sprawozdawczym oraz umowy zawarte w roku sprawozdawczym. 

Pyt. 3. Należy podać dane dla budżetu na rok sprawozdawczy, nawet jeżeli głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego odbyło się w latach 

wcześniejszych. 

W przypadku wyodrębnienia budżetu obywatelskiego dla gmin tworzących województwo lub ich grup należy podać zbiorcze dane dla całości 

budżetu (łącznie dla całego województwa i gmin go tworzących). 

 Wartość projektu – zweryfikowana przez województwo kwota z wniosku, która została poddana pod głosowanie. 

 

Dział V REALIZOWANA W 2022 R. POMOC W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI NA TERYTORIUM UKRAINY 

Pyt. 2. Zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. 

 Jeżeli pomoc przekazana została organizacji pozarządowej, jako bezpośredniego odbiorcę należy traktować tę konkretną organizację, a nie 

osoby fizyczne, które skorzystały z pomocy w wyniku jej działania. Jeżeli województwo przekazało dary konkretnej jednostce 

administracyjnej w Ukrainie, za odbiorcę pomocy uważa się tę jednostkę administracyjną, a nie osoby, które z tych darów skorzystają.  

Pyt. 3. Wiersz 3 - dotyczy to wszystkich miejsc noclegowych, zarówno przygotowanych w ramach zasobów województwa lub jednostek 

organizacyjnych województwa, w ramach zadań zleconych innym podmiotom oraz miejsc w domach/mieszkaniach prywatnych, z których 

mogą korzystać osoby potrzebujące za pośrednictwem województwa. 

Wiersz 6 - obejmuje działania zarówno na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, jak również wsparcie kształcenia dorosłych (np. w zakresie 

nauki języka polskiego). W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej wiersz należy zaznaczyć wyłącznie w przypadku wdrożenia 

szczególnych regulacji dotyczących kształcenia, wychowania i opieki uczniów będących obywatelami Ukrainy. Nie należy zaznaczyć 

wiersza w przypadku realizacji obowiązku szkolnego. 

Wiersz 7 – proszę nie uwzględniać informacji o zwiększonej liczbie dzieci będących obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych 

i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej (rozporządzenie Ministra Edukacji i  Nauki  z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2022, poz. 566)). 

Wiersz 12 dotyczy sytuacji, gdy obywatelom Ukrainy nadane zostały prawa do ulgowego/darmowego przejazdu, których nie posiadają 

wszyscy mieszkańcy województwa. Dotyczy zarówno transportu zbiorowego, jak i organizację przewozów autobusowych, kolejowych, 

taksówkami oraz prywatnymi samochodami.  

Wiersz 13 -  dotyczy również pomocy w legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. 

Pyt. 4. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057, z  późn. zm.) 

i innych ustaw. 

 

 


