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Wstęp 
 

Gmina Miasto Szczecin prowadzi od wielu lat działania zmierzające do wzmocnienia sektora 

pozarządowego i aktywnych obywateli. Działania te znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko             

w coraz większej ilości zadań zlecanych tym organizacjom, ale także są realizowane poprzez wiele 

różnych form współpracy, nie tylko tych, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia                                   

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co roku ilość zadań 

publicznych zlecanych organizacjom rośnie, systematycznie także wzrasta ilość środków w budżecie 

Miasta przeznaczonych na współpracę z III sektorem.  

 

Statystyka  

 

Na terenie Miasta Szczecin było zarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego raportu 

(15 kwietnia 2013 roku) 2442 organizacji pozarządowych. Dominującą od lat formą działalności 

wybieraną przez obywateli jest stowarzyszenie posiadające osobowość prawną nadawaną przez KRS 

– w roku 2012 powołano do życia 47 takich organizacji. Osobowość prawną uzyskały także  

34 fundacje. Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano 30 nowych organizacji. Jeśli chodzi                     

o organizacje sportowe w roku 2012 zarejestrowano 7 stowarzyszeń kultury fizycznej 

(nieprowadzących działalności gospodarczej), 5 uczniowskich klubów sportowych, a KRS nadał 

osobowość prawną 3 organizacjom sportowym. Powołano do życia także 14 oddziałów terenowych 

organizacji, których siedziba zarządu głównego zlokalizowana była poza Szczecinem.  

 

Finanse 

 

Gmina Miasto Szczecin udzieliła w 2012 roku 528 dotacji na łączną kwotę 21.944.919 zł. 

Dominującą formą zlecania zadań publicznych było wsparcie, co oznacza, że zleceniodawca jakim jest 

Miasto, oczekiwał wkładu własnego w realizowane przez organizacje zadania. Przyznać należy,  

że forma ta mobilizuje organizacje do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania zadań 

publicznych, co w praktyce wspiera same organizacje jak i budżet Miasta. Dane o udzielonych 

dotacjach zawierają tabele nr 1 i 2. 

 

Tabela 1. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz ilość ogłoszonych 

otwartych konkursów ofert w latach 2009 – 2012. 

 



 

 

 

Rok 2009 

 

2010 

 

2011 2012 

Liczba udzielonych 
dotacji 

422 450 431 528 

Kwota dotacji ogółem  
(w złotych) 

14.957.466 

 

15.385.011 

 

18.559.587 21.944.919 

Liczba ogłoszonych 
otwartych konkursów 

ofert 

86 72 64 68 

 
 
Tabela 2. Zestawienie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w latach 2010 – 2012              
w trybie pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy odppiow). 
 

Rok 2010* 2011 2012 

Liczba udzielonych 
dotacji 

47 82 86 

Kwota dotacji ogółem  
(w złotych) 

343.167,00 477.220,95 493.478,50 

* pierwszy rok obowiązywania zmienionych przepisów Ustawy odppiow 
 
Uchwała w sprawie programu współpracy a jego praktyczna realizacja. 
 

W programie współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r., określony został sposób oceny 

i realizacji Programu. Za wskaźniki efektywności realizacji Programu przyjęto: 

1) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

2) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego, 

3) liczbę umów wieloletnich zawartych na realizacje zadania publicznego, 

4) liczbę otwartych konkursów ofert, 

5) liczbę małych dotacji, 

6) wysokość kwot udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych: 

 w trybie otwartych konkursów ofert, 

 w trybie małych dotacji, 

 w innych trybach, aniżeli wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

 wolontariacie, 

7) ilość aktualności umieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

8) ilość konsultacji z Organizacjami, 

9) ilość udostępnionych nieruchomości i lokali dla Organizacji, 



 

 

10) ilość ankiet weryfikacyjnych wypełnionych i zwróconych przez Organizacje do BOP. 

 

W 2012 r. Gmina Miasto Szczecin prowadziła współpracę o charakterze finansowym w postaci 

wspierania i powierzania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. W roku 2012 Gmina Miasto Szczecin ogłosiła 68 otwartych konkursów ofert. Zadania 

zlecano organizacjom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  

w ramach następujących sfer pożytku publicznego: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) ochrony i promocji zdrowia; 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

5) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

8) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

12) ratownictwa i ochrony ludności; 

13) promocji i organizacji wolontariatu; 

14) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

15) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

16) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32. 

 

W roku 2012 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 682 oferty w otwartych konkursach ofert. 

Zostało zawartych 397 umów (w tym 23 umowy wieloletnie). Podpisano także 45 umów o aneks.    

W rezultacie w roku 2012 Gmina Miasto Szczecin udzieliła 442 dotacje w procedurze otwartego 

konkursu ofert na łączną kwotę : 21.451.440 zł (w tym 11 dotacji w ramach tzw. inicjatywy własnej, 

na kwotę 371.511 zł). Ponadto rok ten obfitował w oferty składane przez organizacje w procedurze 

tzw. małej dotacji, których do Gminy Miasto Szczecin wpłynęło aż 167. Zawartych zostało 86 umów 

na kwotę: 493.478 zł. Łączna kwota przekazana organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych w roku 2012 to: 21.944.919 zł. 

 



 

 

W ramach współpracy Miasta z organizacjami dotyczącej wzajemnego informowania się  

o planowanych kierunkach działalności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w roku 2012 

zostało zamieszczonych 386 „Aktualności”, informujących mieszkańców oraz organizacje pozarządowe  

o ważnych wydarzeniach ze sfery pozarządowej. 

 

W roku 2012 Gmina Miasto Szczecin przeprowadziła konsultacje projektów aktów normatywnych  

z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Konsultacjom poddano: 

 

1) projekt uchwały w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie 

Miasto Szczecin; 

2) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

z mieszkańcami; 

3) projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2013 rok; 

4) projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi; 

 

W roku 2012 Gmina Miasto Szczecin udostępniała organizacjom pozarządowym lokale, 

nieruchomości, a także sale i pomieszczenia, na warunkach preferencyjnych, w celu prowadzenia 

działalności pożytku publicznego. Wiele lokali zostało udostępnionych organizacjom w ramach 

powołanych i działających na terenie Miasta Szczecin Inkubatorów, a mianowicie Szczecińskiego 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury. 

Łącznie w roku 2012 przekazano organizacjom pozarządowym 16 lokali użytkowych na prowadzenie 

działalności pożytku publicznego. 

 

Ponadto, jak co roku Biuro ds. Organizacji Pozarządowych przeprowadziło ankietę weryfikacyjną 

wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego 

na terenie Gminy Miasto Szczecin. Celem ankiety było zebranie i zaktualizowanie danych  

o organizacjach, a także umieszczenie ich w ogólnodostępnej bazie danych administrowanej przez 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych. W wyniku przesłanej ankiety informację zwrotną do Biura 

przekazały 342 organizacje. 

 

Rok 2012 obfitował także w wydarzenia i akcje, zorganizowane przez Gminę Miasto Szczecin  

dla organizacji pozarządowych: 



 

 

  

Lp. Akcja Wydarzenie Termin Miejsce 

1. Akcja promocyjna „Niewiele 
trzeba by czuć się lepiej. 
Wystarczy 1 %” 

Dzieci malują 1% - 
wystawa prac 
plastycznych  

23 stycznia –  
10 lutego 2012 r. 

Galeria Prezydencka,  
Pl. Armii Krajowej 1 

VII Szczecińskie 
Spotkanie 
Organizacji Pożytku 
Publicznego 
 

4 lutego 2012 r. CHR GALAXY ul. 
Wyzwolenia 18/20 

Przejazd organizacji 
pożytku publicznego 
zabytkowym 
tramwajem typu 
„N” 
 

19 kwietnia 2012 r. zabytkowy tramwaj 
kursujący po centrum 
Miasta wg ustalonej 

trasy 

„Niewiele trzeba by 
czuć się lepiej. 
Wystarczy 1 %” – 
happening 
parasolkowy na 
Jasnych Błoniach 

22 kwietnia 2012 r. Jasne Błonia 

Konferencja 
podsumowująca 
akcję „Niewiele 
trzeba, by czuć się 
lepiej. Wystarczy 
1%” 

25 maja 2012 r. Sala Sesyjna Rady 
Miasta Szczecin 

2. XI Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych 
 

10 maja 2012 r. Sala Filharmonii im. 
Karłowicza w Szczecinie 

3. VI Tydzień Inicjatyw Pozarządowych/ XI Szczecińskie 
Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD  
PLATANAMI” 
 

21 maja –  
03 czerwca 2012 r.  

 

siedziby szczecińskich 
organizacji, Jasne 

Błonia 

5.  Gala Obywatelska 2012 5 grudnia 2012 r. Teatr Lalek „Pleciuga” 

 

 Miasto, jak co roku, zorganizowało akcję promocyjną „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. 

Wystarczy 1%”, której celem było zachęcenie podatników do przekazania jednego procenta podatku 

dochodowego od osób fizycznych organizacjom z terenu Szczecina, posiadającym status organizacji 

pożytku publicznego. W ramach akcji odbyły się następujące wydarzenia: 

 

Dzieci malują 1 %. 

Wystawę prac plastycznych, wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 w Szczecinie 

oraz dzieci uczestniczących w zeszłorocznym festynie zorganizowanym w CHR Galaxy w ramach akcji 

„Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%”, można było obejrzeć w Galerii Prezydenckiej 

Urzędu Miasta w dniach 23.01 – 10.02.2012 roku. 

 



 

 

VII Spotkanie Szczecińskich Organizacji Pożytku Publicznego w CHR GALAXY. 

Doroczny Festyn Organizacji Pożytku Publicznego odbył się 4 lutego 2012 r. w CHR GALAXY  

w godzinach od 11 do 20. Jego ideą była popularyzacja możliwości odpisywania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, przede wszystkim szczecińskich OPP. W trakcie festynu można było 

osobiście zapoznać się z działalnością szczecińskich organizacji, porozmawiać z liderami na temat 

prowadzonej działalności i dowiedzieć się dlaczego tak ważny jest dla nich 1% podatku 

dochodowego. 26 Organizacji zaprezentowało swą działalność na stoiskach wystawienniczych. 

 

Przejazd zabytkowym tramwajem TYPU „N”. 

W dniu 19 kwietnia 2012 roku odbył się przejazd zabytkowym tramwajem TYPU „N”, który został 

udostępniony organizacjom pożytku publicznego chcącym promować swoją działalność wśród 

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacje, jak co roku, mogły informować 

w dowolny sposób mieszkańców Szczecina (megafon, ulotki itp.) o możliwości odpisywania               

1% podatku na rzecz swojej organizacji. Tramwaj kursował ulicami miasta, zatrzymując się na 

poszczególnych przystankach, zgodnie z zaplanowaną trasą. 

 

„Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1 %” – happening parasolkowy na Jasnych Błoniach. 

W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. przedstawiciele szczecińskich organizacji pożytku publicznego 

wspólnie z mieszkańcami ułożyli logo 1% z trzymanych w dłoniach parasolek. Wydarzenie zostało 

uwiecznione na zdjęciu wykonanym z podnośnika Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Ponadto Miasto organizowało inne ważne dla III sektora wydarzenia, wśród których należy wymienić: 
 
XI Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych. 
 

W dniu 10 maja 2012 roku w Sali Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza odbyło się XI Walne 

Spotkanie Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu udział wzięły 172 osoby reprezentujące 143 

organizacje pozarządowe oraz przedstawiciel Rady Miasta Szczecin. W trakcie Walnego uczestnicy 

rozmawiali na temat problemów III Sektora, uzyskali informację odnośnie działalności Inkubatora 

Kultury, Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 oraz Regionalnego 

Centrum Wolontariatu, a także o tym w jaki sposób organizacje mogą korzystać z pomocy  

ww. podmiotów. Ponadto, na spotkaniu można było zgłosić swój udział w XI Szczecińskim Spotkaniu 

Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI. 

 
VI Tydzień Inicjatyw Pozarządowych/XI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD  

PLATANAMI” 

Ubiegłoroczny VI już Tydzień Inicjatyw Pozarządowych trwał aż 14 dni (21 maja – 03 czerwca  

2012 r.) i obejmował  cykl konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń  



 

 

i przedsięwzięć przygotowanych przez szczecińskie organizacje pozarządowe. Jego zwieńczeniem 

było XI Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”.  

3 czerwca na Jasnych Błoniach swą działalność zaprezentowało ponad 150 organizacji 

pozarządowych, które przygotowały różnorodne atrakcje w postaci warsztatów, prezentacji, spotkań, 

występów artystycznych itp. 

 
Gala Obywatelska 2012. 

W dniu 5 grudnia 2012 r. o godz. 18:00 w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się uroczysta Gala 

Obywatelska, organizowana w ramach Światowego Dnia Wolontariatu przez Biuro ds. Organizacji 

Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. Podczas Gali zaprezentowane zostały najciekawsze 

inicjatywy 2012 roku dotyczące sektora pozarządowego. Wyróżnione organizacje to:  Stowarzyszenie 

„Tęcza”, Stowarzyszenie „Nasze Warszewo” oraz „Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło” w Szczecinie. Wręczono także podziękowania osobom współpracującym oraz 

wspierającym od lat organizację akcji pn. „Niewiele Trzeba By czuć się lepiej. Wystarczy 1%”, które 

otrzymali:   

- Pani Joanna Dybowska – Manager ds. marketingu C.H. Galaxy w Szczecinie; 

- Pan Czesław Jasiewicz – Dyrektor C.H. Galaxy w Szczecinie; 

- Pan Jarosław Jarmużewski – Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie. 

Uroczystość uświetnił występ Magdaleny Wilento wraz z zespołem jazzowym oraz program 

artystyczny w wykonaniu szczecińskiego Kabaretu „Szarpanina”. Na zakończenie odbył się bankiet dla 

zaproszonych gości. Biletem wstępu na Galę były przyniesione ze sobą książki dla dzieci, które 

Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek przekazał podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  

 

W roku 2012 współpraca Miasta z Organizacjami realizowana była także w formie szkoleń dla 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów upoważnionych do partycypowania  

w procedurach konkursowych, które odbywały się przy okazji każdego ogłaszanego przez Prezydenta 

Miasta Szczecin otwartego konkursu ofert. Ponadto Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, jako 

koordynator w zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacjami działającymi w sferze 

pożytku publicznego oraz instytucji wspierających działalność tych organizacji, organizowało  

w miarę zapotrzebowania inne szkolenia dla organizacji, a także nawiązywało i utrzymywało kontakt  

z instytucjami, organizacjami, firmami itp. prowadzącymi działalność szkoleniową dla organizacji.  

Przez cały rok kontynuowana była także współpraca Biura ds. Organizacji Pozarządowych ze  

Szczecińskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 oraz szczecińskim 

Inkubatorem Kultury. 

 Oba centra prowadzą bardzo podobną działalność  - cel główny to  wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania 



 

 

nowych organizacji pozarządowych. Cel ten jest realizowany poprzez spotkania, szkolenia, 

doradztwo, warsztaty, udostępnianie pomieszczeń, adresu pocztowego czy szafek na dokumenty.  

 Działalność obu centrów wspierana jest przez działające od 6 lat Regionalne Centrum 

Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Polites”. Jest to także zadania, które jest 

finansowane z budżetu Miasta Szczecin. Centrum Wolontariatu mieści się w budynku przy  

ul. Dworcowej, a główne cele jego działania to prowadzenie bazy wolontariuszy i instytucji 

poszukujących wolontariuszy, szkolenia, promocja idei wolontariatu i współpraca z instytucjami 

publicznymi oraz organizacjami  w kwestiach dot. wolontariatu.  

W Szczecinie od kilku lat działa fundusz wkładów własnych, który wspiera organizacje  

w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. W trosce o organizacje, które chcą korzystać z tego rodzaju 

wsparcia, a wymagane jest prefinansowanie wydatków, w grudniu 2012 r. uruchomiony został 

fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury. 

Kwota przeznaczona na ten cel to 100.000 zł. Pożyczkę można otrzymać ze środków Szczecińskiego 

Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. 

Szczegółowe informacje nt. różnych form współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi można 

znaleźć także na stronach wwww.szczecin.pl/bop oraz na www.platany.org. 

http://wwww.szczecin.pl/bop
http://www.platany.org/

