
Protokół z XIX posiedzenia zdalnego 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

kadencji 2019-2022 

 

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne 

23 marca 2022 r., godz. 15:00 

II termin godz. 15:15 

 

Planowany porządek obrad: 

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian 

do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu. 

4.  Konflikt militarny w Ukrainie (m.in. wykorzystanie potencjału szczecińskich 

organizacji pozarządowych w procesie wsparcia uchodźców w integracji i 

aktywności społecznej a także aktywizacji zawodowej). 

5. Koniec kadencji SRDPP (m.in. termin wyborów, sprawozdanie z działalności 

Rady w latach 2019-2022). 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Pani Magdalena Błaszczyk - Przewodnicząca Rady - otwarcie posiedzenia 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pierwszym terminie  – 

sprawdzenie listy obecności. Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: 

obecnych: 7 osób.  

Rozpoczęcie obrad w drugim terminie. 

 

Ad. 2 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

głosowanie: 



Za: 7; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0 

Ad. 3 

Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 

22 grudnia 2022  roku: 

głosowanie: 

Za: 7; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0. 

 

Ad. 4 

W tym punkcie dyskusji Przewodnicząca omówiła działania Miasta i szczecińskich 

organizacji pozarządowych, podjęte w wyniku wojny na Ukrainie:  

 UCHWAŁA NR III/N/1022/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2022 r. w 

sprawie wyrażenia stanowiska aprobującego Program Wsparcia Szczecin Ukrainie. 

Program wyznacza cztery zasadnicze obszary aktywności samorządu – POMOC, 

MIESZKANIE, EDUKACJA, PRACA, w ramach których realizowane będą działania 

służące osiąganiu zakreślonych celów. Działania te miasto będzie realizować we 

współpracy z partnerami tj. organizacjami pozarządowymi, instytucjami wsparcia 

biznesu, uczelniami oraz administracją państwową. 

 W przygotowaniu – ZARZĄDZENIE PREZYDENTA w sprawie zadań zlecanych w 

drodze dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert i które dot. działań 

określonych w art. 12 ust. 1 , 4 i 18 specustawy. 

 Miasto uruchomiło konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 

4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto 

Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel 

darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. 

 

Od pierwszych sygnałów, o ludziach uciekających przed wojną w Ukrainie pomoc 

niosą szczecińskie organizacje pozarządowe, które swoją aktywnością obejmują 

działania informacyjne, edukacyjne, artystyczne, udzielanie wsparcia 

psychologicznego, zbiórkę żywności, odzieży czy środków pieniężnych m.in.: 

 Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce,  

 Stowarzyszeniem Mi – Gracja (zbiórka rzeczowa, baza  miejsc pobytu dla 

uchodźców, organizacja transportu), 

 Stowarzyszenie Polites (organizacja wolontariatu), 



 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 

Szczecin (organizacja punktów opieki nad dzieckiem na dworcu PKP i punkcie 

recepcyjnym dla uchodźców przy ul. Sowińskiego. Są tam obecni pedagodzy, 

psychologowie oraz polscy i ukraińscy wolontariusze, którzy opiekują się 

dziećmi, 

 Polski Czerwony Krzyż (zbiórka darów), 

 Centrum Aktywności Lokalnej Stowarzyszenia „Nasze Warszewo” (PUNKT 

ZBIÓRKI rzeczy najpotrzebniejszych na front i dla imigrantów), 

 Szczeciński Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  - (transport z darami 

dla walczącej Ukrainy: powerbanki, latarki, baterie, konserwy, koce i ogromna 

ilość środków opatrunkowych), 

 Szczeciński Inkubator Kultury (zbiórka rzeczy dla żołnierzy walczących na 

froncie). 

W pomoc angażują się również inne podmioty m.in.: 

 Teatr Lalek Pleciuga - spektakl „A kuku” dla dzieci z Ukrainy wieku 2-5 lat w 

ramach akcji „Pleciuga bez granic”.. Wstęp darmowy. 

 Książnica Pomorska wraz z Fundacją Pełnia Wyrazu i Refugees Szczecin w 

ProMediach (al. Wojska Polskiego 2) - Klubik Wielokulturowy dla dzieci w 

wieku 5-12 lat zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 

12.00-16.00.  

 Opera na Zamku - koncert charytatywny organizowany w kościele 

garnizonowym przy Placu Zwycięstwa 1. 

 Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - 

dla uchodźców z Ukrainy bezpłatne porady prawne. 

 Parafia Prawosławna Św. Mikołaja w Szczecinie - punkt pomocy dla 

uchodźców (zbiórka najpotrzebniejszych artykułów, otwarte subkonto, na które 

można wpłacać środki pieniężne, nieodpłatna pomoc prawna za 

pośrednictwem kancelarii Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - Spółka 

Cywilna). 

 Bursa Towarzystwa Salezjańskiego - zapewnia schronienie uchodźcom. 

Głos zabrał Pan Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw 

Społecznych, który opowiedział o Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie”, przy ul. 

https://www.facebook.com/KlinikaPrawaUS/?__cft__%5b0%5d=AZUoPFsb6jJ23Cy1QV4rGuThrES5qsUBnUA-d7WFwYVgTwn2rnavARgZCnkZCnuKIeSqRk5yEueb-JKkUHV4QqFDdXBuXIz10F274VI1wfzjsKZFfxr7UfkeC-HIxS3GdHj0t3xzl5vXhxtbrBTev8tX&__tn__=R%5d-R


Marii Skłodowskiej – Curie 4, skupiającym w sobie szeroki pakiet działań 

informacyjnych i doradczych z zakresu, m.in. usług społecznych, procedur dot. 

uchodźców, formalności związanych z rynkiem pracy, pomocy społecznej, edukacji, 

spraw urzędowych, ochrony zdrowia, wsparcia psychologicznego i prawnego. O 

funkcjonującym na miejscu klubiku dziecięcym, zapewniającym opiekę nad dziećmi. 

Instytucja powstała i funkcjonuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Obecni na spotkaniu Dyrektorzy wydziałów również przybliżyli specyfikę współpracy 

na rzecz goszczących w naszym mieście obywateli Ukrainy. 

 

Ad. 5 

Dobiega końca trzyletnia kadencja Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego (SRDPP). Należy rozpocząć czynności związane z wyborem 

przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów 

środowiska NGO w nowej Rady kadencji 2022/2025. 

Przewodnicząca zaproponowała aby wybory odbyły się 2 czerwca 2022 r.  

W dniach 30.05 -05.06.2022 r. w ogrodach INKU trwać będzie Tydzień Inicjatyw 

Pozarządowych, zatem jest to dobry moment aby zwołać walne zebranie, które 

dokona wyboru członków Rady.  

głosowanie: 

Za: 7; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0 

 

Rada jednogłośnie przyjęła: Przedstawiciele Organizacji zostaną 

wybrani do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w 

drodze demokratycznych wyborów na Walnym Spotkaniu 

Szczecińskich Organizacji Pozarządowych 2 czerwca 2022 roku. 

 

Ad. 6  

Brak wolnych wniosków. 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 



Protokolant:                                     Przewodnicząca Rady:  

Ilona Krupecka                        Magdalena Błaszczyk 

 

________________________________________________________________________________ 

Obecnych osób:7 

Za: 7 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 


