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Załącznik 
do Uchwały Nr LIII/994/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia27 marca 2006 r.

Program współpracy na 2006 rok 
Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami

 prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WSTĘP

Aktywna społeczność gwarantuje prawidłowy rozwój lokalny. Jedną z form ruchu 
społecznego, który powoduje, że ludzie gromadzą się, zrzeszają i podejmują wspólne 
działania, jest działalność organizacji pozarządowych istniejących w naszej społeczności 
lokalnej. To właśnie w nich skupiają się najaktywniejsi i najbardziej wrażliwi na sprawy 
społeczne i kulturalne mieszkańcy naszego Miasta. 

Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Miastem Szczecin, 
gwarantująca jak najlepsze relacje, odbywać się powinna na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W równym 
stopniu ma dotyczyć samorządu lokalnego, jak również organizacji pozarządowych. 

Skuteczna forma wykonywania zadań publicznych zakłada korzystanie ze wszystkich 
sił społecznych tkwiących w społeczności. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi ułatwi wydobycie i wykorzystanie tej siły w celu dalszego rozwoju naszego 
wspólnego Miasta.
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.),

2) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy na 2006 rok Gminy 
Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
4) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku 

publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów                   

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,                 
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz                    
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
6)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin, 
7) Konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 

ust. 2 Ustawy,

2. Nadrzędnym celem Programu jest osiągnięcie ładu społecznego poprzez budowanie 
partnerstwa pomiędzy administracją samorządu i Organizacjami.

3. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Miasta 
z Organizacjami.

ROZDZIAŁ II
CELE PROGRAMU

§ 2. Program ma na celu:
1) kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną a Organizacjami,
2) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta,
3) poznanie środowiska Organizacji w Mieście ,
4) wyłonienie reprezentacji Organizacji w Mieście, w celu bardziej szczegółowego 

wypracowywania programów współpracy na kolejne lata,
5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współtworzenia 

i współodpowiedzialności za społeczność lokalną, za realizację ich potrzeb
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i rozbudowę zasobów lokalnych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
w oparciu o wszystkie grupy wiekowe: seniorów, dorosłych, młodzież i dzieci,

6) animowanie w kierunku pobudzenia aktywności społeczności lokalnej w celu 
skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,

7) promowanie aktywności społecznej, w tym działań wolontarystycznych.

ROZDZIAŁ III
FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 3. Współpraca Miasta z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1) Zlecanie do realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych 

w ustawie poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji            

na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie                     

ich realizacji.
2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz                    

na stronach internetowych Miasta,
b) partycypacja przedstawicieli Organizacji w działaniach programowych Rady                  

i Urzędu,
c) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych                                

lub realizowanych w 2006 r zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa 
się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3) Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
Organizacji.

4) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które 
może nastąpić w razie potrzeby w celu: 
a) przygotowania projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących działalności 

pożytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu.

5) Kontynuacja działań w ramach:
a) Prezydenckiej Rady Organizacji Pozarządowych,
b) Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Prezydencie,
c) Prezydenckiej Rady Kultury,
d) Rady Wydawniczej przy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady,
e) Komisji ds. przydziału pracowni artystycznych,
f) Zespołu Konsultacyjno - Opiniującego.
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6) Inne formy współpracy:
a) wsparcie pozafinansowe Organizacji poprzez bezpłatne udostępnianie                       

sal, pomieszczeń i nieruchomości,
b) koordynowanie działań i realizacja wspólnych przedsięwzięć i imprez,
c) doradztwo i udzielanie przez instytucje gminne pomocy merytorycznej,
d) umożliwienie Organizacjom korzystania z lokali komunalnych na preferencyjnych 

warunkach,
e) promowanie przez Miasto działalności Organizacji,
f) pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,
g) pomoc i wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez podmioty wskazane w § 5 

ust 5 realizowanych w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego przez 
Organizacje.

§ 4. 1. Zlecanie realizacji zadań Miasta Organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności                 
te zadania, o których stanowi Program, uznane za priorytetowe i wyłonione                  
po przeprowadzeniu Konkursu, chyba że przepisy szczególne przewidują odrębny 
tryb postępowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych potrzeb lokalnych Prezydent Miasta może 
określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić Konkursy na ich realizację przez 
Organizacje, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne i przemawiają za nim względy 
natury funkcjonalnej.

3. Organizacja, w zakresie otrzymywania środków publicznych z budżetu Miasta, jest 
zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacji o finansowaniu lub 
dofinansowaniu zadania przez Miasto. 

§ 5. 1. Program Partnerstwa Lokalnego (PPL) polega na inicjowaniu oraz wspieraniu przez 
Miasto realizacji lokalnych partnerskich przedsięwzięć w dziedzinach należących do 
różnych sfer funkcjonowania Miasta, w zakresie zadań publicznych wskazanych w art. 
4 ust. 1 Ustawy. 

2. Celem Programu Partnerstwa Lokalnego jest rozwiązywanie konkretnych problemów 
zidentyfikowanych przez mieszkańców określonego obszaru Miasta poprzez 
zorganizowaną współpracę lokalnych partnerów oraz Miasta. 

3. Przedmiotem Programu Partnerstwa Lokalnego mogą być wszelkie przedsięwzięcia, 
zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców. 

4. Przedsięwzięcia zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Partnerstwa 
Lokalnego są dofinansowywane z budżetu Miasta. 

5. Inicjatorem Programu Partnerstwa Lokalnego może być: 
1) osoba prawna, 
2) organizacja pozarządowa, 

3) Rada Osiedla, 

4) aktywna grupa mieszkańców, 

deklarujący wspólne rozwiązanie lokalnego problemu.

6. Wnioskodawcą Programu Partnerstwa Lokalnego może być Organizacja.

7. Wnioski o realizację projektu w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego 
winny być złożone przez Wnioskodawcę w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta 
Szczecin.
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8. Rozpatrzenie wniosku odbywa się w oparciu o procedury opisane w Ustawie.

9. Poprawne pod względem formalnym wnioski poddaje ocenie i kwalifikuje do 
realizacji Komitet Sterujący Programu Partnerstwa Lokalnego w terminie do 
30 dni od uchwalenia budżetu Miasta na rok bieżący. 

10. Komitet Sterujący Programu Partnerstwa Lokalnego powoływany jest 
Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Szczecin. 

11. W skład Komitetu, o którym mowa w ust. 10, wchodzą: 
1) Przewodniczący Rady Miasta Szczecin lub delegowana przez niego osoba, 
2) Prezydent Miasta Szczecin lub wskazany przez niego Zastępca, 
3) dwóch reprezentantów Rady Miasta, 
4) Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu,
5) czterech przedstawicieli Urzędu wskazanych przez Prezydenta Miasta 

Szczecin.
12. Zadaniem Komitetu jest: 

1) ocena wniosków złożonych w konkursie,
2) kontrola i monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu 

Partnerstwa Lokalnego, 
3) dokonywanie oceny realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego 

i przedstawianie jej wraz z wnioskami Radzie i Prezydentowi Miasta Szczecin.

4)  uchwalenie szczegółowego regulaminu kolejnej edycji konkursu PPL.
13. Dla sprawnej realizacji Programu Partnerstwa Lokalnego Prezydent Miasta Szczecin 

powołuje Zarządzeniem Zespół ds. Programu Partnerstwa Lokalnego spośród 
pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

14. Zadaniem Zespołu jest realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu 
Partnerstwa Lokalnego, a w szczególności: 

1) analizowanie projektów oraz doradzanie projektodawcom Programu 
Partnerstwa Lokalnego, 

2) pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie, 
3) udział w pracach zmierzających do udoskonalania idei Programu Partnerstwa 

Lokalnego. 
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ROZDZIAŁ IV
ZLECENIE ORGANIZACJOM ZADAŃ 

ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2006 ROKU

§ 6. W roku 2006 Miasto w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie powierzać              
lub wspierać realizację następujących zadań publicznych, przedstawionych w poniższej 
tabeli :

Lp. Obszar  zadania I Nazwa zadania

1.

Działalność pozalekcyjna organizowana dla dzieci i 
młodzieży; 
zapewnienie zajęć wychowawczych oraz 
psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież

2.
Działalność wychowawczo- edukacyjna,
wspieranie procesów edukacyjnych oraz
promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej.

3.

Nauka, edukacja, oświata i 
wychowanie

Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;
szczeciński program „Edukacji morskiej dzieci i 
młodzieży”

4.
Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla 
dzieci i młodzieży pozostającej w mieście

5

Krajoznawstwo oraz 
wypoczynek dzieci i 

młodzieży

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i 
młodzieży w formach stacjonarnych i wyjazdowych

6. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu szkolnego

Nauka pływania dla dzieci klas I, II, III, uczniów Szkół 
Podstawowych miasta Szczecina w ramach programu
Powszechnej Nauki Pływania
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Lp. Obszar  zadania II Nazwa zadania

1.

Integracja i aktywizacja środowiska osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, 
obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku, 
słuchu, ruchu, układu kostno-stawowego, układu 

nerwowo-mięśniowego, psychiczną

2.
Wspomaganie rozwoju, rehabilitacja społeczna i 

medyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 
prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin

3.
Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno-

rehabilitacyjnych programu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia ich rodzin

4.
Twórczość osób niepełnosprawnych – droga do 

nawiązania kontaktu ze społeczeństwem

5.

Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe – jedna z form rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych

6.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w 
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na 

terenie Gminy Szczecin

7. Prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych w 
środowiskach zagrożonych narkomanią

8.
Udzielanie wsparcia środowiskom abstyneckim na 

terenie Gminy Szczecin – prowadzenie klubu 
abstynenta

9.
Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych  dla dzieci i 

młodzieży, uczestniczących w programach 
socjoterapeutycznych

10.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży  połączonego z profilaktyką  uzależnień w 
formie kolonii i półkolonii pod hasłem” „Akcja lato –

2006”

11.

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi  - zadania 

realizowane przez 
organizacje pozarządowe w 

ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w roku 2006

Inne, z inicjatywy własnej Organizacji
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12.

Wspieranie prowadzenia placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Gminy 

Szczecin

13.
Promocja rodzicielstwa zastępczego. Wspieranie rodzin 

zastępczych i adopcyjnych, prowadzenie 
specjalistycznego  poradnictwa w tym zakresie

14. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z 
upośledzeniem umysłowym

15. Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym

16. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, w tym 
zapewnienie schronienia osobom potrzebującym

17. Prowadzenie Środowiskowego Domu dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną

18. Wspieranie programów w zakresie aktywizacji 
zawodowej i integracji społecznej

19.

Zadania z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej

Dofinansowanie programów wspierania 
usamodzielnianych podopiecznych placówek 

opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych

20. Promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Wspieranie działalności  Centrum Integracji Społecznej

21. Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku podeszłym

22. Profilaktyka cukrzycy

23. Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii

24. Promocja zdrowia i wczesna rehabilitacja wśród dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi

25. Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS

26. Świadome macierzyństwo

27. Nauka przezwyciężania stresu dla dzieci i młodzieży 
szczecińskich szkół

28.

Profilaktyka i promocja 
zdrowia

Nowe formy aktywności fizycznej jako profilaktyka 
chorób społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Obszar zadania III Nazwa zadania

1.
Ekologia i ochrona

zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Edukacja ekologiczna w mieście
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2.
Ekologia i ochrona

zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Warsztaty ekologiczne

3.
Ekologia i ochrona

zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Szkolna segregacja odpadów u źródeł

4.
Ekologia i ochrona

zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego

Sterylizacja bezpańskich kotów

Lp. Obszar zadania IV Nazwa zadania

1. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Organizacja imprez artystycznych o randze 
międzynarodowej, ogólnopolskiej, czy lokalnej w 
różnych dyscyplinach sztuki z uwzględnieniem 

cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych
(Festiwal Młodego Teatru Okno, Festiwal Artystów 
Ulicy, Międzynarodowe Zmagania Jazzowe, Festiwal 
Polskiego Malarstwa Współczesnego, Festiwal Myśli 
Drukowanej, Dni Kultury Ukraińskiej, Tydzień Kultury 

Kresowej –Kaziuki,
Festiwal Muzyki Dawnej, Festiwal Muzyki 
Improwizowanej, Inspiracje – cykl wystaw 

fotograficznych  i koncertów )

2. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Wspieranie inicjatyw kulturalnych, związanych z 
edukacją artystyczną

z uwzględnieniem amatorskiego ruchu artystycznego, 
programów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych
(Koncert i wystawa stypendystów Prezydenta Miasta, 
Integracyjny zespół muzyczno – wokalny „Integra”, 
Warsztaty teatralne dla chorych psychicznie, głuchych   

i niedosłyszących, organizacja przeglądów i
konkursów: konkurs baletowy, perkusyjny,  klarnetowy, 
saksofonowy, interpretacji organowej, gitarowy itp. )

3. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Promocja szczecińskich twórców
( Wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina, 
statuetek mecenasa Kultury, Międzynarodowy Dzień 

Teatru, Plebiscyt „Bursztynowy Pierścień”)



10

4. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego Szczecina i regionu Pomorza Zachodniego
(Wydawnictwa związane z historią i kulturą miasta i 
regionu, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
sesje, seminaria i konferencje  naukowe związane z 
upowszechnianiem  historii miasta i regionu, jego 
kultury i sztuki, kolekcjonowanie i zabezpieczenie 

zbiorów do Muzeum Techniki i Komunikacji, projekt 
Zmartwychwstanie Łasztowni)

5. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Współpraca kulturalna z zagranicą realizowana w 
szczególności z miastami partnerskimi, Prezentacja 
Szczecina w Dep. Gironde (maj 2006), Wspólne 
projekty kulturalne m.in. z Berlinem Kreuzberg, 

Malmoe

6. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji

Tworzenie regionalnej  kolekcji sztuki współczesnej

Lp. Obszar zadania V Nazwa zadania

1. Szkolenie dzieci i młodzieży, biorącej udział we 
współzawodnictwie MENiS

2. Szkolenie dzieci i młodzieży nie punktującej we 
współzawodnictwie MENiS

3. Szkolenie dzieci i młodzieży przez Uczniowskie Kluby 
Sportowe

4. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu

Dofinansowanie szkolenia w dyscyplinach olimpijskich 
i paraolimpijskich

5. Udział zespołów szczecińskich w grach zespołowych w 
rozgrywkach ligowych.

6. Imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym

7. Imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych

Lp. Obszar zadania VI Nazwa zadania

1.
Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Przygotowanie polskich przedsiębiorców do 
prowadzenia działalności gospodarczej w Unii 

Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego 
Rynku Unii Europejskiej

2.

Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy miasta, 

w tym rozwój 
przedsiębiorczości

Przygotowanie studentów i absolwentów do 
prowadzenia działalności gospodarczej

3.
Działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości

Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i 
warsztatów dla przedsi biorców
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Lp. Obszar zadania VII Nazwa zadania

1. Ratownictwo i ochrona 
ludności

Bieżące finansowanie działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej Śmierdnica wpisanej do Krajowego Systemu 

Ratownictwa

2.

Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne oraz 

przeciwdziałanie patologiom 
społecznym

Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecina, 
profilaktyka, szkolenia w roku 2005

Lp. Obszar zadania VIII Nazwa zadania

1.

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie podtrzymywania 
tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie 
organizacji pozarządowych skupiających kombatantów 
oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego.
Wykonanie zadania będzie polegało na wspieraniu 
organizacji pozarządowych skupiających kombatantów 
oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego, a w szczególności na:
a) organizacji i udziale w obchodach rocznic w celu 

upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz 
uczczenia pamięci poległych,

b) organizacji spotkań okolicznościowych,
c) kultywowaniu tradycji

Lp. Obszar zadania IX Nazwa zadania

1. Współpraca międzynarodowa 1. Promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego.
2. Promowanie idei partnerstwa miast.

§ 7. W 2006 roku Miasto planuje wspólnie z Organizacjami realizację następujących 
przedsięwzięć wspólnych.

Lp. Nazwa imprezy Data Miejsce Nazwa organizatora/
współorganizatora

1. Tydzień Kultury Kresowej –
Kaziuki Luty/Marzec Szczecin

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilna , 
Ziemi Wileńskiej, 
Nowogródzkiej i 
Polesia „Świteź”

2. Międzynarodowy Festiwal 
Młodego Teatru „OKNO” Luty Szczecin/Ber

lin

Stowarzyszenie Teatr 
Kana Uniwersytet 

Szczeciński
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3. Zachodniopomorski Festiwal 
Klarnetowy Marzec Szczecin

Rada Rodziców Szkoły 
Muzycznej  II stopnia 

(Zespół Szkół 
Muzycznych na 
Staromłyńskiej)

4. Międzynarodowy Festiwal 
Saksofonowy Marzec Szczecin

Rada Rodziców Szkoły 
Muzycznej  II stopnia 

(Zespół Szkół 
Muzycznych na 
Staromłyńskiej)

5. Kurs interpretacji muzyki 
organowej Marzec Szczecin

Rada Rodziców Szkoły 
Muzycznej  II stopnia 

(Zespół Szkół 
Muzycznych na 
Staromłyńskiej)

6. Międzynarodowy Dzień 
Teatru Marzec Szczecin

Dom Kultury Klub 13 
Muz, Związek 

Artystów Scen Polskich

7. Pierwsza rocznica śmierci 
Papieża Jana Pawła II 2 Kwietnia Szczecin Organizacje

8. InSpiracje – cykl wystaw i 
koncertów

Marzec/Kwi
ecień Szczecin

Stowarzyszenie Make it 
Funky Production, 
Książnica Pomorska

9.
Międzynarodowy Festiwal 

Teatrów Małych Form 
„Kontrapunkt”

Kwiecień Szczecin / 
Niemcy

Stowarzyszenie Teatr 
Kana Uniwersytet 
Szczeciński, Teatr 
Współczesny, Teatr 
Lalek „Pleciuga”

10. Ogólnopolski Konkurs 
Baletowy Maj Szczecin Fundacja Balet

11. Festiwal Muzyki Dawnej Maj Szczecin

Muzeum Narodowe w 
Szczecinie,  Biuro 
Koncertowe Paweł 
Osuchowski, Parafia

Ewangelicko-
Augsburska

12.
Festiwal Muzyki 

Improwizowanej „Musica 
Genera”

Czerwiec Szczecin

Stowarzyszenie Teatr 
Kana Uniwersytet 
Szczeciński i 

wydawnictwo „Musica 
Genera”

13. Dni Kultury Ukraińskiej Czerwiec

Szczecin / 
woj. 

Zachodniopo
morskie

Związek Ukraińców w 
Polsce – Oddział w 

Szczecinie

14. XXVII Półmaraton Gryfa Czerwiec Szczecin Miejski Klub 
Lekkoatletyczny

15. Festiwal Artystów Ulicy Lipiec Szczecin
Stowarzyszenie Teatr 
Kana Uniwersytet 

Szczeciński
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16. Muzyczne Lato Lipiec-
Sierpień Szczecin

Zamek Książąt 
Pomorskich , Opera na 

Zamku, ZUK 
(amfiteatr), Organizacje

17 Międzynarodowy Turniej 
Tenisowy „Pekao Open” Wrzesień Szczecin Organizacje 

18. Dzień Papieski 16 
Października Szczecin Organizacje

19. Festiwal Myśli Drukowanej Październik Szczecin Stowarzyszenie 
Operhaus

20. Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego

Październik 
– Listopad Szczecin

Zamek Książąt 
Pomorskich, Muzeum 
Narodowe , Związek 
Polskich Artystów 

Plastyków

21. „Bursztynowy Pierścień”  -
plebiscyt publiczności Listopad Szczecin

Kurier Szczeciński,
Towarzystwo 

Przyjaciół Szczecina

22. Międzynarodowe Zmagania 
Jazzowe – cykl koncertów

Luty-
Grudzień Szczecin Stowarzyszenie 

Orkiestra Jazzowa

23.
Biennale Sztuki 

Współczesnej – Trans 
Robota

Październik 
2005-

Październik 
2007

Szczecin
Muzeum Narodowe, 
Stowarzyszenie Kula 

e.v.


