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Przewodniczący Rady Pan Paweł Szczyrski powitał uczestników posiedzenia, a następnie 

odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25 lutego 2016 r. 

4. Opieka nad dziećmi do lat 3 - bony opiekuńcze w Mieście.  

5. Szczeciński Budżet Obywatelski na 2017 rok. 

6. Wolne wnioski.  

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2. Pan Paweł Szczyrski zapowiedział wprowadzenie do porządku obrad tematu 

wniesionego przez Panią Dorotę Korczyńską - projektu stanowiska w sprawie weryfikacji 

kryteriów konkursowych podczas rozstrzygania otwartych konkursów ofert w Gminie Miasto 

Szczecin. Zdecydowano o wprowadzeniu tematu do porządku obrad jako nowy punkt 6, 

liczbą głosów: 4 osoby “za”, 3 “przeciw”, 7 “wstrzymujących się”. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty liczbą głosów: 9 “za”, 1 “przeciw”, 

5 “wstrzymujących się”. 

Ad. 3. Odczytano uwagi do protokołu z dnia 25 lutego 2016 r. przesłane przez Panią Dorotę 

Korczyńską. Protokół po zmianach został zaakceptowany: 11 osób “za, 0 “przeciw”, 4 osoby 

“wstrzymujące się”. 

Ad. 4. Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Pani Małgorzacie Olejnik - Dyrektor 

Wydziału Spraw Społecznych, która przedstawiła Radzie kwestię opieki nad dziećmi do lat 3 

w Mieście oraz omówiła formę wsparcia rodziny, jaką są bony opiekuńcze, wdrożone 

w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2016 r. Pani Małgorzata Olejnik zapoznała członków Rady 

obecnych na posiedzeniu z najważniejszymi założeniami bonów opiekuńczych, mianowicie, 

jakie są dostępne formy wsparcia, kto może być ich beneficjentem bezpośrednim (rodzice) 

oraz pośrednim (żłobki prywatne, nianie, opiekunowie dzienni, bądź klubiki dziecięce), jakie 

warunki i kryteria należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, a także jak prezentują się 

najważniejsze statystyki prowadzone przez Gminę w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

(544 miejsca zarejestrowane w żłobkach niepublicznych, 167 w klubach dziecięcych 



oraz 4 opiekunów dziennych). Pani Małgorzata Olejnik poinformowała, że w budżecie Miasta 

Szczecin na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano kwotę 3 milionów złotych, 

przy zakładanej liczbie osób ubiegających się o świadczenie na poziomie 500 w skali roku 

2016. Miasto przyjęło założenie, że jeśli zainteresowanie rodziców będzie większe niż 

zakładano, budżet w tej części zostanie zwiększony o kwotę niezbędną na zabezpieczenie 

wypłaty świadczenia. Zatem każdy rodzic, który spełni wspomniane kryteria będzie posiadał 

uprawnienia do świadczenia, a brak środków finansowych w budżecie Miasta nie stanie się 

podstawą do odmowy jego udzielenia (budżet ma charakter otwarty). Pani Olejnik 

poinformowała także, że trwały dyskusje czy bon opiekuńczy jest skutecznym narzędziem 

i czy cieszy się odpowiednim zainteresowaniem. W ocenie Pani Dyrektor dane statystyczne, 

pozyskane na dzień 8 marca 2016 r. ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń wskazują, że ok. 

50 % zakładanej liczby rodzin już uzyskało świadczenie. Ze względu na okres sprawozdawczy 

na ten moment (miesiąc marzec) nie są jeszcze znane szczegółowe dane, niemniej jednak 

obecnie do programu przystąpiły: 52 żłobki niepubliczne, 15 klubów dziecięcych 

oraz 72 nianie. Zdaniem Pani Małgorzaty Olejnik osiągnięcie efektu w postaci 250 dzieci 

korzystających ze świadczenia jest dobrym wynikiem w stosunku do czasu trwania programu. 

Miasto liczy, że liczba rodziców i dzieci, które będą z tego wsparcia korzystały będzie się 

rozszerzała. Jeśli chodzi o rolę organizacji pozarządowych w kontekście bonów opiekuńczych 

- organizacja pozarządowa może prowadzić żłobek i być pośrednim beneficjentem, bądź 

może zostać pracodawcą dla opiekunów dziennych. Opiekunowie dzienni są tak usytuowani 

w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, że nie mogą funkcjonować samodzielnie  - 

muszą mieć swojego pracodawcę, którą może być m.in. organizacja pozarządowa. Miasto 

bardzo liczy na to, że żłobki niepubliczne będą się rozwijały tzn. zwiększy się zarówno ich 

liczba jaki i zakres działalności. Pani Dyrektor Olejnik przypomniała, że organizacje 

pozarządowe mogą pozyskiwać środki na ten cel np. z Regionalnego Programu Operacyjnego 

działanie 6.6, mające na celu wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem do lat 3. 

W tym miejscu głos zabrał Pan Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, który 

poinformował, że Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce, który uruchomił program 

bonów opiekuńczych. Jest to autorski program Szczecina, który wymagał uprzednich starań 

ze strony Miasta, aby dokonać zmian w ustawie, dzięki którym została otwarta furtka dla 

wprowadzenie tego typu rozwiązań nie tylko w Szczecinie, ale również w innych 

samorządach. Statystyki pokazują, że na dzień 8 marca programem zostało objętych 250 

dzieci. Oznacza to, że zorganizowano opiekę nad dziećmi, które musiałyby zostać 

umieszczone w ok. trzech żłobkach. Dodatkowo został osiągnięty efekt aktywizacji grupy 

kobiet – niań, które zaczęły legalną pracę, uzyskując tym samym zatrudnienie na rynku pracy 

oraz świadczenia emerytalne. Program jeszcze przed wdrożeniem został bardzo dobrze 



przemyślany. Pan Soska podkreślił, że należy mieć na uwadze fakt, że wnioski będą spływały 

przez cały rok, co oznacza, że uprawnienie będzie sukcesywnie przydzielane z chwilą 

osiągania przez dzieci odpowiedniego wieku. Należy także mieć na uwadze to, że część dzieci 

starszych, będzie także stopniowo wychodziła z programu. Jeśli chodzi o efekty 

podejmowanych działań, będzie je można ocenić najwcześniej po około roku funkcjonowania 

programu. Na ten moment, wygląda na to, że zakładany szacunek – 500 dzieci biorących 

udział w programie może być bliski rzeczywistości. Gdyby jednak ta liczba okazała się 

większa, Miasto jest gotowe korygować budżet i nie ograniczać liczby beneficjentów tylko 

dostosowywać się do potrzeb rodziców. Należy pamiętać, że jest to program od drugiego 

dziecka. Niektórzy uważają, że również pierwsze dziecko powinno być objęte świadczeniem. 

W tej chwili bon opiekuńczy traktowany jest jako element polityki prorodzinnej Miasta, która 

chce podać rękę przede wszystkim tym rodzicom, którzy mają drugie i kolejne dziecko. 

Wiadomo, że opieka nad dwojgiem i więcej dzieci jest dużo większym wyzwaniem i jest 

trudniejsza do zorganizowania relatywnie do rodzin posiadających jedno dziecko. Niemniej 

jednak trwają analizy dotyczące ewentualnego przyszłego wsparcia rodzin z jednym 

dzieckiem. Warto jednak zaznaczyć, że dzięki programowi, który obejmuje drugie i kolejne 

dziecko, zmniejszona zostanie kolejka oczekiwania na miejsce w systemie żłobków 

publicznych, co z pewnością oddziałuje korzystnie również na dzieci pierworodne, 

zwiększając tym samym ich szanse na znalezienie miejsca w żłobkach.  

Pani Dorota Korczyńska podziękowała Pani Dyrektor Olejnik za zaprezentowanie kwestii 

opieki nad dziećmi do lat 3 w Mieście. Przypomniała także, że intencją wniesienia tematu 

na Radę było pozyskanie wiedzy w jakim zakresie organizacje pozarządowe mogłyby się 

włączyć w system opieki oraz co Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako 

organ doradczy Pana Prezydenta może zrobić, aby wzmocnić udział III Sektora w systemie. 

W nawiązaniu do przedstawionych przez Panią Małgorzatę Olejnik wcześniejszych informacji, 

Pani Dorota Korczyńska zaproponowała, aby wystosować newsletter do szczecińskich 

organizacji pozarządowych z informacją na jakich warunkach podmioty te mogłyby stać się 

pośrednimi beneficjentami wsparcia, jakie oferuje Miasto, a także zaktywizować ich działania 

w tym kierunku.  

Pan Krzysztof Soska wspomniał, że program będzie się zmieniał adekwatnie do zmian 

na rynku usług. Miasto chce stymulować pewne zmiany, tak aby usługi z tego zakresu 

powstawały zarówno w sferze firm prywatnych, jak i NGO - sów. Istnieje zatem przestrzeń 

dla organizacji pozarządowych np. w sferze kojarzenia rodziców z nianią, jako pośredników, 

czy tzw. „match maker -ów”. 



Głos zabrał Pan Zygmunt Pyszkowski, który wyraził aprobatę dla działań Prezydenta 

oraz Rady Miasta, którzy wyszli naprzeciw rozwiązywaniu problemów społecznych 

związanych z opieką nad małym dzieckiem. Jednakże zdaniem Pana Pyszkowskiego, dopóki 

nie zostanie wprowadzone kompleksowe rozwiązanie na poziomie krajowym, działania te 

nigdy nie będą w pełni skuteczne. Duże Miasta są w stanie wygospodarować pewne środki 

na realizację takich, czy podobnych programów, niemniej jednak rozwiązania ogólnopolskie  

powinny zmierzać ku uwolnieniu rynku żłobkowego poprzez różne podmioty, tak jak to się 

stało w przypadku przedszkoli. Chodzi o obowiązkowe dofinansowanie w wysokości 40 % do 

punktów przedszkolnych, a 75 % do przedszkoli. Wówczas na terenie Miasta powstałoby 

wiele nowych przedszkoli zasilających rynek. Podobna sytuacja dotyczy żłobków. 

Funkcjonuje dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych z budżetu centralnego po ok. 120 

zł na dziecko i taka sama zmiana powinna zostać wdrożona w przypadku żłobków. 

Przykładowo Poznań sfinansował ok. 1500 miejsc w żłobkach po około 700 – 750 złotych na 

dziecko, asygnując na ten cel około 12 milionów rocznie. W przypadku otwarcia rynku dla 

organizacji pozarządowych, należałoby rozważyć możliwość użyczania ngo - som lokali 

gminnych na preferencyjnych warunkach, w miejsce oferowania tradycyjnego najmu, tak jak 

jest to np. w Koninie - promującym bardzo mocno zakładanie spółdzielni socjalnych, czy 

prowadzenie przez organizacje np. przedszkoli dla autystów w lokalach użyczonych przez 

Miasto. Takie rozwiązanie z pewnością zainteresowałoby organizacje pozarządowe, 

zachęcając je do partycypowania w systemie opieki nad dziećmi do lat 3. Ważne jest także, 

aby lokale użyczane przez Miasto od początku nadawały się pod  tego typu działalność, a nie 

od początku wymagały remontu, czy dostosowania. Substancja ta nie może być 

wyeksploatowana, ponadto musi posiadać pozytywną opinię straży oraz sanepidu.  

Pan Krzysztof Soska zgodził się ze stwierdzeniem przedmówcy, że wprowadzenie programu 

ogólnopolskiego mogłoby usprawnić cały system opieki. Jednakże podkreślił, że Szczecin 

wyszedł z innej aksjologii niż np. Poznań, uznając, że preferowanie instytucjonalnej opieki 

nad dzieckiem jest błędem, ponieważ zakłada zmuszanie oddania małego dziecka do 3 lat do 

żłobka. I mimo, że w dzisiejszych czasach żłobki funkcjonują na dobrym poziomie, innym niż 

dawniej, rodzice powinni mieć prawo wyboru, czy dziecko chce być z mamą, z nianią czy 

pójść do w żłobka. W przypadku tak małych dzieci istnieje istotna różnica pomiędzy pobytem 

dzieci z mamą, nianią, a spędzaniem czasu w przedszkolu. Szczecin w bardzo przemyślany 

sposób poszedł zupełnie inną drogą niż Poznań i ocenia własne rozwiązania jako lepsze. Nie 

jest sztuką wykupienie miejsc w żłobkach prywatnych, co zamyka rodzicom prawo wyboru. 

To właśnie rodzice najlepiej wiedzą jaka forma opieki jest dla ich dzieci najwłaściwsza. 

Szczecin nie dość, że daje rodzicom prawo wyboru, dodatkowo jeszcze przyczynił się do 

stworzenia miejsc pracy tym kobietom, które być może by jej nie miały. Warto nadmienić, że 



przyjęcie takich rozwiązań w Mieście było postulatem wielu rodziców, a powzięte działania  

miały na celu wyjście naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.     

Zdaniem Pani Doroty Korczyńskiej obie opcje mają swoich zwolenników i przeciwników. 

Instytucjonalne formy opieki posiadają tę zaletę, że jest w nich zdecydowanie większa 

kontrola nad tym co się dzieje z dzieckiem. Ponadto o tym, że żłobki są bardzo pożądaną 

formą, świadczy chociażby kolejka, która od wielu lat tworzy się podczas rekrutacji. Ponadto, 

wydaje się, że rodzice dość pozytywnie oceniają opiekę instytucjonalną m.in. także ze 

względów ekonomicznych.    

Zdaniem Pana Krzysztofa Soski nie jest wiadome, czy rodzice rzeczywiście pozytywnie 

oceniają opiekę przedszkolną, czy po prostu nie mają innego wyboru.  

Pani Dorota Korczyńska wyraziła zadowolenie z faktu włączenia ngo –sów w system opieki 

nad dziećmi, z tego względu, że posiadają one ogromny potencjał społeczny. Ponadto, 

zgodziła się z Panem Zygmuntem Pyszkowskim w kwestii lokali dla organizacji, w których 

prowadzona byłaby tego typu działalność, mianowicie co do ich użyczenia, 

oraz odpowiedniego wyposażenia. W ocenie Pani Doroty Korczyńskiej przekazanie 

szczecińskim organizacjom informacji na temat bonów opiekuńczych oraz możliwości 

włączenia się w system opieki nad dziećmi, pozwoli Miastu wysądować stopień 

zainteresowania tych podmiotów tematem, jak również zwiększy ich wiedzę na temat 

możliwości działania na rynku. 

Pan Krzysztof Soska zapowiedział, że oczywiście nie ma problemu, aby taka informacja 

została rozesłana. Poinformował także, że liczba miejsc na rynku sukcesywnie rośnie. Na ten 

moment liczba miejsc w żłobkach publicznych to 1000, natomiast na przestrzeni 2 – 3 lat 

z około 200 miejsc w żłobkach prywatnych osiągnięto pułap 500 miejsc. Zatem, jak widać 

progres jest bardzo duży, a rynek na bieżąco reaguje zarówno na zapotrzebowanie w tej 

sferze, jak również odpowiada na program Miasta. 

Jak zauważyła Pani Małgorzata Olejnik, kolejny bodziec dopiero przed Miastem, mianowicie 

z dniem 1 kwietnia 2016 r. rusza składanie wniosków w ramach programu 500+. Postawi on 

rodziny w nieco innej sytuacji ekonomicznej, gdyż są to środki na potrzeby dziecka, w tym 

również na zapewnienie opieki. Można sobie zatem wyobrazić sytuację, że rodzic dostanie ze 

szczecińskiego bonu opiekuńczego 500 zł, ze świadczenia rządowego również 500 zł, 

a w sytuacji, gdy posiada więcej dzieci tych środków będzie relatywnie więcej. Z tego punktu 

widzenia, sytuacja ekonomiczna i nabywcza rodzin w kontekście zabezpieczenia potrzeb 

dzieci zmieni się diametralnie. Zdaniem Pani Małgorzaty Olejnik stanowić to będzie  kolejny 

bodziec dla rozwoju usług niepublicznych. Jak dotąd, przedsiębiorcy bardzo szybko 

zareagowali na wprowadzenie bonu opiekuńczego w Mieście, rejestrując nowe podmioty. 



Być może na tym rynku znajdą również swoje miejsce organizacje pozarządowe. Dotychczas 

podmioty niepubliczne nie miały żadnego źródła finansowania, ani z programu Maluch, ani 

ze środków europejskich.  

Jeśli chodzi o zatrudnianie opiekunów dziennych, Pani Dyrektor Olejnik upatruje na tym polu 

ważny kierunek rozwoju dla organizacji pozarządowych. W tej chwili w Szczecinie 

zarejestrowanych jest czterech opiekunów dziennych. Z obserwacji Miasta wynika, 

że podmioty, które rejestrują opiekunów dziennych, czynią to na 1 - 4 miesięcy, po czym 

dokonują ich wyrejestrowania. Wygląda na to, że istnieje jakiś problem związany 

z funkcjonowaniem opiekuna dziennego w Szczecinie - na dzień dzisiejszy nie do końca 

zdiagnozowany - który powoduje, że opiekun nie może się utrzymać na rynku. Być może jest 

to właśnie płaszczyzna do zagospodarowania przez organizacje pozarządowe, które mogłyby 

stać się założycielami agencji niań, czy też agencji zatrudniających opiekunów dziennych, 

zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i ciągłość funkcjonowania. Nawet ustawodawca 

zauważył już pewne problemy w tym zakresie, inicjując tym samym pewne kroki w kierunku 

zmian w ustawie, zmierzających do „uwolnienia” i usamodzielnienie opiekunów dziennych 

na rynku. 

W tym miejscu głos zabrała Pani Aleksandra Białonowicz, która nawiązała do wypowiedzi 

Pani Dyrektor Olejnik mówiącej o rozszerzającym się rynku oferującym opiekę nad dziećmi 

do lat 3. Zdaniem Pani Aleksandry, z pewnością wkrótce pojawi się problem związany ze 

sposobem weryfikowania jakości oferowanych usług, które tylko w przypadku opieki 

instytucjonalnej są łatwe do sprawdzenia. Problem pojawi się w chwili wzrostu zatrudnienia 

opiekunów dziennych oraz niań. Z pewnością korzystne byłoby stworzenie agencji, które 

działałyby na jasno określonych zasadach, pozawalając na większą weryfikację oferowanych 

usług oraz gwarantując ich jakość.  

Pan Janusz Zbiorczyk zapytał czy została zidentyfikowana potencjalna liczba osób, które 

mogłyby skorzystać z bonu opiekuńczego oraz w jaki sposób Miasto dociera do osób 

zainteresowanych tą formą wsparcia.  

Pani Dyrektor Olejnik odpowiedziała, że Miasto oszacowało liczbę beneficjentów na 500 

świadczeń na ten rok, biorąc pod uwagę możliwość uzyskania miejsc na rynku usług 

opiekuńczych. Ponadto posłużono się pewnymi danymi tj. np.  liczba osób posiadających 

Szczecińską Kartę Rodzinną w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Miasto nie 

posiada jednak danych dotyczących liczby dzieci w tych rodzinach do lat 3. W tym miejscu 

głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Soska, informując o statystykach, które 

pozwoliły oszacować liczbę beneficjentów bonu opiekuńczego, jakimi są: liczba urodzeń - ok. 

3200 dzieci rocznie w Szczecinie, co daje łącznie 6000 dzieci spełniających kryterium wieku,  



ilość miejsc w miejskich żłobkach – 1000, ilość miejsc w żłobkach prywatnych – 500. Ponadto 

warto mieć na uwadze fakt, że część mieszkańców w ogóle nie posyła swoich dzieci do 

żłobków. Sam program zakłada wsparcie od drugiego dziecka, a najwięcej rodzin jest 

z pierwszym dzieckiem, co też stanowi istotna informację dla Miasta. Zatem z ww. wyliczeń 

wynika szacunkowa liczba odbiorców programu bonu opiekuńczego, jaką jest 500 dzieci. 

Jeżeli chodzi o promocję programu, był on promowany dosyć szeroko, zarówno przez 

szczecińskie media, stronę internetową, Szczecińskie Centrum świadczeń. Miasto 

przygotowało również specjalne informatory, które zostały rozdystrybuowane w różnych 

instytucjach związanych z rodzicami i dziećmi tj. szkoły, przedszkola itp. W promocję włączył 

się bardzo aktywnie m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. We wszystkich miejscach zostały zamieszczone specjalne 

tabliczki informacyjne „tu uzyskasz informacje o bonie opiekuńczym”, a osoby udzielające 

informacji w przeznaczonych do tego punktach zostały odpowiednio przeszkolone oraz 

zaopatrzone w informatory. W grudniu podczas konferencji prasowej także sam Pan 

Prezydent Miasta prezentował program bonów opiekuńczych. Zatem kampania informacyjna 

była prowadzona szeroko, niemniej jednak z pewnością należy ją ponawiać.  

Zdaniem Pana Zygmunta Pyszkowskiego pozytywne w wypowiedzi Pana Prezydenta 

oraz Pani Dyrektor jest to, że bon opiekuńczy w wysokości 500 złotych nie jest jedynym 

kierunkiem działania w rozwiązywaniu problemu dzieci żłobkowych.  

Pan Krzysztof Soska zapowiedział, że Miasto prowadzi równolegle rozbudowę sieci 

publicznej, m.in. został już uruchomiony proces inwestycyjny budowy nowego żłobka. 

Natomiast Pani Małgorzata Olejnik poinformowała, że Miasto wspólnie z TBS - em uruchomi 

w tym roku nowy punkt żłobkowy na ul. Pelikana, w którym liczba miejsc dla dzieci wyniesie 

30.  

Ad. 5. W tym miejscu Rada przystąpiła do omawiania kwestii Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2017 rok. Pan Paweł Szczyrski poprosił członków Rady, którzy byli obecni 

na spotkaniu Prezydenta Miasta Szczecin z Zespołem ds. SBO oraz mieszkańcami 

w dniu 9 marca br. na sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin o krótkie zreferowanie propozycji 

oraz uwag zgłoszonych w zakresie zasad SBO: 

- zwiększanie kwoty SBO w kolejnych edycjach; 

- rychłe stworzenie harmonogramu prac nad SBO 2017 (planowane zakończenie działań  

to październik 2016 r.); 

- zwiększenie jakości kart oceny zadań przygotowywanych przez przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych Urzędu oraz Miasta, 



- zaangażowanie Rad Osiedli w proces Budżetu Obywatelskiego ; 

 - zniesienie limitu wiekowego na etapie głosowania, którym w ostatnich dwóch edycjach był 

16 r. ż. (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym); 

 - kwestia głosowania osób starszych – lepsze dotarcie do tej grupy odbiorców i umożliwienie 

im oddania głosu (np. za pośrednictwem Rad Osiedli); 

- kontynuowane prac w dotychczasowym kształcie, powołanie najpierw Zespołu ds. Zasad 

SBO, składającego się z różnych gremiów ; 

- wprowadzenie kadencyjności (np. 2-letniej) osób zaangażowanych w prace Zespołu w celu 

umożliwienia udziału nowym osobom; 

-  wyłącznie członków Zespołu SBO z możliwości składania własnych projektów; 

- rozważenie w pierwszej kolejności najbardziej kluczowych zasad np. czy budżet będzie 

obejmował tylko inwestycje, czy również projekty miękkie, czy będzie podział na projekty 

duże i małe, czy będzie kategoria projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych, czy tylko 

dzielnicowych; 

- kwestia szczelności systemu głosowania, a jego otwartości; 

- dokładne określenie roli oraz zakresu kompetencji Zespołu ds. SBO (czy może odrzucać 

projekty czy nie, a jeśli tak to w jakich przypadkach); 

- zobowiązanie wydziałów merytorycznych do bardziej odpowiedzialnego wypełniania kart 

oceny ofert. 

W tym miejscu zabrał głos Pan Marcin Balbuza, który w ramach dygresji odniósł się do 

wniosku Pani Doroty Korczyńskiej dotyczącego weryfikacji kryteriów konkursowych podczas 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert, proponując przeniesienie tematu na inny termin, 

tak aby na spotkanie mogli zostać zaproszeni inni dysponenci środków. Pani Dorota 

Korczyńska zapytała Pana Balbuzę, czy mogłaby zapoznać się z kryteriami oraz kartami ocen 

opracowanymi przez Wydział Sportu. W drodze dyskusji zdecydowano, że z uwagi 

na specyfikę rozstrzygania konkursów przez różnych dysponentów środków, wynikającą 

z różnic pomiędzy podmiotami aplikującymi o środki takimi jak np. w przypadku Wydziału 

Sportu kluby punktujące, czy niepunktujące, bądź też z charakteru realizowanego zadania 

publicznego, tematowi rozstrzygania otwartych konkursów ofert zostanie poświęcone 

odrębne posiedzenie. Na spotkanie to zostaną zaproszeni dyrektorzy poszczególnych 

wydziałów, którzy zaprezentują na czym polega specyfika organizacji konkursów, które 

różnią się między sobą np. kryteriami wyboru ofert do realizacji. Dopiero wówczas 



na podstawie takiej dyskusji zostanie poprawione stanowisko Pani Doroty Korczyńskiej 

w przedmiotowej sprawie, które zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta. Pani Dorota 

Korczyńska, wyraziła zgodę na przeniesienie tematu na kolejne posiedzenie Rady. 

Ostatecznie zdecydowano o wyznaczeniu terminu na dzień 31 kwietnia br. 

Pani Aleksandra Białonowicz zaapelowała do członków Rady, aby przy opracowywaniu 

stanowiska dla Pana Prezydenta skupić się na konstruktywnych rozwiązaniach i uwagach 

dotyczących kryteriów konkursowych, z wyłączeniem jakichkolwiek ocen.  

Na zakończenie głos zabrała Pani Małgorzata Olejnik, która nie zgodziła się z zawartym 

w stanowisku Pani Doroty Korczyńskiej stwierdzeniem, że w trakcie rozstrzygania konkursu 

Wydziału Spraw społecznych na rzecz osób starszych, zmieniono kryteria. Ponadto, 

podkreśliła, że w pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

W ocenie Pani Małgorzaty Olejnik, zapisy zwarte w projekcie stanowiska Pani Doroty 

Korczyńskiej w pewnym momencie mogą doprowadzić do konfliktu między samymi 

organizacjami pozarządowymi, co może zamknąć drogę ww. podmiotom do pozyskiwania 

środków. Analizując projekt stanowiska, można dojść do takich wniosków. Pani Małgorzata 

Olejnik zapowiedziała, że obecnie przygotowuje konkurs dotyczący funduszu alkoholowego 

pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami, w tym 

używaniem substancji psychoaktywnych”, na który sporządzone zostały bardzo szczegółowe 

kryteria wraz z algorytmami wyliczania punktów i już na dzień dzisiejszy nasuwa się wniosek, 

że wiele organizacji pozarządowych będzie miało problem, aby spełnić warunki, a co za tym 

idzie, skorzystać z dofinansowania. Oczywiście zmiany w kryteriach konkursowych będą 

jeszcze dyskutowane, zanim zostanie wypracowane stanowisko dla Pana Prezydenta. 

Niemniej jednak to właśnie od przedstawicieli organizacji pozarządowych wymaga się 

dobrego przeanalizowania propozycji zmian w zakresie kryteriów wyboru ofert, a nie 

działania w drodze impulsu podyktowanego pewnym zdarzeniem. Pani Dyrektor Olejnik 

podkreśliła, że podczas opracowywania zasad, należy patrzeć przez pryzmat wszystkich 

organizacji pozarządowych, które będą ubiegały się o środki z budżetu Miasta Szczecin. O ile 

łatwo zastosować kryteria punktowe w przypadku konkursów ministerialnych, zupełnie 

inaczej sprawa wygląda ze strony potrzeb samorządu, co warto wziąć pod uwagę. 

Z pewnością zmiany w kryteriach nie mogą zmierzać w kierunku dyskredytacji organizacji, 

które od lat współpracują z Miastem. W pionie wydziału reprezentowanego przez Panią 

Małgorzatę Olejnik realizowane są zadania wrażliwe społecznie, zatem trudno nagle bez 

przyczyny wykluczyć takie podmioty, jak np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które oferują 

usługę wsparcie dziennego, zamykając z dnia na dzień kilkanaście placówek, nie interesując 

się dalszymi losami dzieci. Konieczne jest zwrócenie uwagi na pewną specyfikę zadań 

zlecanych do realizacji.              



Ad. 6.  Temat przeniesiony na posiedzenie Rady w dniu 31 marca 2016 r. 

Ad. 7. Wolne wnioski. Przewodniczący Rady odczytał wniosek Pana Janusza Zbiorczyka, 

wniesiony drogą mailową w dniu 2 marca, dotyczący braku zarówno w Rocznym programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również w strukturach urzędu jednostki 

odpowiedzialnej za turystykę i rekreację. Zdecydowano, że Rada zajmie się tematem na 

posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. (z udziałem przedstawicieli Żeglugi Morskiej oraz Biura 

Prezydenta Miasta).  

Ad. 8. Termin następnego posiedzenia Rady został wyznaczony na dzień 31 marca 2016 r. na 

godz. 14:45 – I termin, 15:00 – II termin.   

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


