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Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU 
 

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 31 marca 2016 r. 

4. Rozstrzyganie otwartych konkursów ofert w Gminie Miasto Szczecin – projekt stanowiska 

p. Doroty Korczyńskiej po zmianach. 

5. Rozwój turystyki i rekreacji w Mieście oraz wspieranie działań promocyjnych 

zwiększających zainteresowanie turystyką przejazdową. Dyskusja z udziałem przedstawiciela 

Żeglugi Szczecińskiej Sp. z o.o. oraz Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin. 

6. Wolne wnioski.  

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2. Zaproponowano, aby z uwagi na zaproszonych gości Rada w pierwszej kolejności 

zajęła się tematem „Rozwoju turystyki i rekreacji w Mieście oraz wspierania działań 

promocyjnych zwiększających zainteresowanie turystyką przejazdową”.  

Głosowanie nad zamianą punktu 4 i 5: 6 osób „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

Zatwierdzono zmieniony porządek obrad liczbą głosów: 9 osób „za”, 2 „przeciw”, 

1 „wstrzymująca się”. 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 31 marca 2016 r. Protokół został 

zaakceptowany liczbą głosów:  11 osób „za, 0 „przeciw”,  1 osoba „wstrzymująca się”. 

Ad. 4. Przewodniczący Rady oddał głos p. Januszowi Zbiorczyk z Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Zachodniopomorski, który zainicjował temat rozwoju 

turystyki i rekreacji w Mieście. 

Pan Janusz Zbiorczyk wyjaśnił, że wniesiony na Radę temat turystyki i rekreacji w Szczecinie 

dotyczy dwóch aspektów – oświatowego oraz promocyjnego.  

Pan Zbiorczyk przypomniał, że jeszcze ok. 10 lat temu nauczyciele otrzymywali 

wynagrodzenie za dodatkowe dwie godziny prowadzenia tzw. szkolnych kół turystyczno – 

krajoznawczych, co pozwalało na zapewnienie dobrego poziomu rozwoju turystki 



młodzieżowej. Cięcia budżetowe spowodowały, że spadła liczba godzin do jednej, 

a następnie od ok. 3 lat zupełnie zlikwidowano możliwość zajęć dodatkowych w tym 

zakresie. Spowodowało to zmniejszenie ilości grup młodzieży biorących udział w takich 

inicjatywach jak rajdy, czy uczestnictwo w konkursach turystycznych. Pan Zbiorczyk 

zaproponował rozważenie przez Radę niniejszego problemu oraz opracowanie ewentualnych 

rekomendacji w celu przywrócenia, przynajmniej w jakiejś części, systemu dawnej 

gratyfikacji dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z turystyki w szkołach. Ponadto Pan Janusz 

Zbiorczyk poinformował, że wcześniejszy system funkcjonował w ten sposób, że dodatkowe 

godziny dla nauczycieli finansowała szkoła, tj. placówka podlegająca Wydziałowi Oświaty 

Urzędu Miasta Szczecin. Aktualnie do dyspozycji dyrektorów są pewne dodatkowe godziny 

dla nauczycieli na zajęcia pozalekcyjne, które jednak najczęściej przeznaczane są na zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży. 

W ramach edukacji młodzieży z zakresu turystyki i rekreacji odbywają się także różnego 

rodzaju konkursy tj. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Turystyczno – Krajoznawczy, 

w którym bierze udział określona liczba szkół. Turniej ten, prowadzony od ponad 40 lat 

obejmuje takie zagadnienia jak: zasady pierwszej pomocy, znajomość prawa o ruchu 

drogowym, umiejętnością poruszania się w terenie miejskim, czy leśnym oraz szeroko 

rozumianego krajoznawstwa. Mimo posiadanej przez uczniów dużej wiedzy w tym zakresie, 

niejednokrotnie przekraczającej widzę innych dzieci uczestniczących w olimpiadach, konkurs 

ten nie posiada wystarczającej rangi, która ułatwiłaby promocję tych uczniów podczas 

naboru do kolejnej szkoły – gimnazjum bądź szkoły średniej. W związku z powyższym, 

zdaniem Pana Janusza Zbiorczyka, powinno się umożliwić dzieciom zdobycie punktów 

w zakresie turystyki, co wiązałoby się z koniecznością zwrócenia się do dyrektorów szkół 

z prośbą o zainteresowanie się pozyskaniem najlepszych uczniów występujących w konkursie 

do swoich jednostek, jak również o zmianę przeznaczenia dodatkowych godzin na cel 

turystyki i rekreacji.  

Pan Janusz Zbiorczyk zwrócił także uwagę na fakt niepobierania przez przewodników 

miejskich lub pilotów rachunków za różnego rodzaju wyjazdy, co skutkuje 

nieodprowadzaniem przez przewoźników stosownych podatków do budżetu Miasta. Pan 

Janusz Zbiorczyk zaproponował wprowadzenie większej kontroli w tym zakresie. 

Jeśli chodzi o promocję Miasta przez turystykę, Polskie Towarzystwo Turystyczno – 

Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski zauważa następujące problemy w Mieście: 

- brak parkingów dla autobusów w ważnych miejscach turystycznych w Mieście, a także 

blokowanie miejsc parkingowych dla autobusów przez samochody osobowe na 



wydzielonych parkingach autokarowych w mieście np. pod Trasą Zamkową czy na Jasnych 

Błoniach; służby straży miejskiej powinny podjąć skuteczną interwencję w tym zakresie, 

- brak wyposażenia miejsc parkingowych dla autobusów w toalety, 

- brak planu Szczecina w wielu ważnych punktach turystycznych Szczecina, 

- brak ośrodków edukacji w Szczecinie typu „Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie, w 

których dzieci i młodzież mogłyby skorzystać z ciekawych zajęć z zakresu biologii, fizyki, 

astronomii itp. (dokształcanie poza szkołą), 

- propozycja rozszerzenia o dodatkowe punkty miejskiej informacji turystycznej, która 

aktualnie opiera się głównie o  takie miejsca, jak: Zamek Książąt Pomorskich czy Dworzec PKP 

oraz informację turystyczną na nabrzeżu, która ma charakter sezonowy, 

- potrzeba dodrukowywania map szlaku turystycznego, głównie czerwonego, ale także 

złotego, czy martyrologii, a także odnowienia oznakowań szlaków, 

- brak w strukturach Miasta jednostki odpowiedzialnej za turystykę i rekreację 

(dotychczasową jednostką odpowiedzialną było Biuro Komunikacji Społecznej 

i Marketingowej). 

Przewodniczący Rady zauważył, że z uwagi na zakres problemów wniesionych przez Pana 

Janusza Zbiorczyka dotyczących m.in. kwestii oświatowych konieczne będzie zaproszenie 

przedstawiciela Wydziału Oświaty i poświęcenie niniejszej sprawie miejsca na kolejnym 

posiedzeniu Rady.  

Jeśli chodzi o kwestie parkowania np. w okolicach trasy Zamkowej, miejsce to zostało 

w ostatnim czasie zwizytowane przez odpowiednie służby, które będą w tym miejscu 

stawiały znaki zakazu parkowania, co pozwoli na częściowe uporządkowanie terenu, 

służącego dotychczas niestety jako parking. 

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Pani Annie Kajrys reprezentującej spółkę miejską 

pn. „Żegluga Szczecińska”, która od niedawna przejęła część zadań dawnego Biura 

Komunikacji Społecznej i Marketingowej. 

Pani Anna Kajrys poinformowała, że „Żegludze Szczecińskiej” zostało powierzonych kilka 

zadań należących dotychczas do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej z konkretnym 

budżetem, na ten cel, mianowicie: 

- prowadzenie punktów informacji turystycznej (dwóch miejskich: jednego na nabrzeżu i na 

dworcu PKP), 



- tworzenie i zaopatrywanie w materiały turystyczne i informatory punktów informacji 

turystycznej oraz hoteli; 

- prezentacja oferty turystycznej w ramach prezentacji plenerowych i na targach 

turystycznych, 

- sprawy związane ze Szczecińską Kartą Turystyczną,  

- zabezpieczenie merytoryczne opracowań związanych z turystyką tj. miejskie wydawnictwa, 

foldery i współpraca w tym zakresie z Miastem oraz Szczecińską Agencją Artystyczną, 

- prowadzenie projektów unijnych związanych z promocją żeglarstwa i pozyskiwaniem 

statków wycieczkowych.   

Pani Anna Kajrys poinformowała także, że po połączeniu „Żeglugi Szczecińskiej” 

z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi być może te zadania zostaną inaczej 

uporządkowane i będzie ich więcej. Należy jednak przyznać, że kilka zadań Biura Komunikacji 

Społecznej i Marketingowej nie znalazło się ani w zakresie działań „Żeglugi Szczecińskiej’ ani 

Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin tj. odnawianie szlaków turystycznych, czy tworzenie 

i nadzorowanie parkingów dla autokarów.  

Następnie głos zabrał Pan Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, który 

przedstawił kompetencje wydziału w zakresie turystyki i rekreacji: 

- utrzymywanie pól biwakowych, 

- prowadzenie wykazu niestandaryzowanych miejsc hotelowych prowadzonych przez osoby 

prywatne np. pod kątem obsługi wydarzenia tj. „The Tall Ships Races” oraz określenie 

warunków jakie te miejsca musza spełnić; 

- realizacja i koordynacja porozumienia między Miastem a „Żeglugą Szczecińską” 

tj. transferowanie środków na bieżące funkcjonowanie spółki.  

Pan Marcin Balbuza przyznał, że pewne zadania, które wykonywało do tej pory Biuro 

Komunikacji Społecznej i Marketingowej nie mają swojej kontynuacji z uwagi na ograniczone 

środki finansowe. Jednakże Miasto podejmuje odpowiednie kroki w celu uregulowania 

niniejszej sytuacji i zapewnienie finansowania takich zadań, jak m.in. dbanie o utrzymanie 

szlaków turystycznych.   

Pan Janusz Zbiorczyk wspomniał w tym miejscu, że Polskie Towarzystwo Turystyczno - 

Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski dostrzega potrzebę zrobienia wielu rzeczy 

w omawianej dziedzinie, niemniej jednak dużą trudność sprawia wyraźny brak podziału 

kompetencji, a co za tym idzie podmiotu odpowiedzialnego, z którym można byłoby podjąć 



współpracę. Jako przykład podał „Dzień Przewodnika” – imprezę cykliczną organizowaną 

przez przewodników miejskich, w ramach której co roku z Placu Orła Białego wyrusza 

bezpłatne ok. 20 – 25 przewodników, oprowadzając grupy po różnych obiektach Szczecina, 

które są nieodpłatnie udostępniane mieszkańcom do zwiedzania. Niestety mimo wielu 

rozmów z Miastem i niewielkiej kwoty środków, o którą aplikowało Towarzystwo,  nie udało 

się zdobyć dofinansowania na ten cel.  

Pani Anna Kajrys wyjaśniła, że Żegluga Szczecińska chciała przekazać Zachodniopomorskiemu 

Stowarzyszeniu Pilotów i Przewodników dotację na organizację ww. wydarzenia, jednakże 

ostatecznie Stowarzyszenie nie złożyło wniosku w tej sprawie. Przyznała także, że istotnie 

przez 3 ostatnie lata wydarzenie to było dofinansowywane przez Biuro Komunikacji 

Społecznej i Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin na zasadzie współpracy promocyjnej.  

Jak zauważył Pan Paweł Szczyrski, Towarzystwo z pewnością nie zwróciło się w tej sprawie 

do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, które próbowałoby znaleźć środki w ramach trybu 

pozakonkursowego. Na pewno trzeba szukać rozwiązań, aby w przyszłym roku nie doszło do 

takiej samej sytuacji.  

Ponadto, Przewodniczący Rady poinformował Pana Janusza Zbiorczyka, że rozwiązań 

problemów przedstawionych na spotkaniu należy szukać dwutorowo. Po pierwsze w formie 

stanowiska Rady, które zostanie przedłożone Prezydentowi Miasta Szczecin, jak również 

poprzez bezpośrednie zwrócenie się na piśmie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - 

Krajoznawczego Oddział Zachodniopomorski do Prezydenta Miasta Szczecin, który drogą 

służbową przekaże sprawę właściwej jednostce organizacyjnej Urzędu. Inną skuteczną 

ścieżką może być przedstawienie sprawy np. jednemu z radnych Rady Miasta Szczecin, 

zasiadającemu w składzie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który drogą 

formalną tj. zapytaniem lub interpelacją będzie mógł wnieść temat na ścieżkę proceduralną.  

Jeśli chodzi o aspekt edukacyjny turystyki i rekreacji w Mieście, Przewodniczący Rady 

zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Rady zaprosić przedstawiciela Wydziału Oświaty, 

który przedstawi specyfikę funkcjonowania tej komórki, odpowie na nurtujące pytania, 

a także opowie o planach na przyszłość w tym zakresie. 

Pani Dorota Korczyńska zapowiedziała, że jest ciekawa stanowiska Wydziału Oświaty w tej 

sprawie, informując jednocześnie, że temat turystyki regionalnej i ogólnokrajowej nie jest 

całkowicie pomijany w szkołach. Dzieci otrzymują wiadomości o wydarzeniach i konkursach 

pod hasłem np. „Znam swój kraj”, czy „Szczecin moje miasto”. Działania te dotyczą także 

szkół ponadpodstawowych. Pani Dorota Korczyńska poinformowała także, że z funduszu 

Regionalnego Programu Operacyjnego przewidziane są środki na sfinansowanie ośrodków 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zwanych roboczo “Małym Kopernikiem” - jednego 



centralnego (którego pierwotna lokalizacja dotyczyła Muzeum Morskiego w Szczecinie) 

i kilku w rejonie. Wszystko jednak zależy od tego, czy odpowiednie podmioty tj. jednostki 

samorządu terytorialnego, będą się o te środki ubiegać i czy będą w stanie wygospodarować 

pieniądze najpierw na wkład własny, a następnie na utrzymanie takiego obiektu. Póki co, 

w Szczecinie jest kilka miejsc z ośrodkami edukacyjnymi, takich jak Głębokie, 

czy Szmaragdowe.  

W tym miejscu głos zabrał Pan Zygmunt Pyszkowski, który zauważył, że Pan Janusz Zbiorczyk 

poruszył wiele tematów z różnych dziedzin, związanych z turystyką rekreacją, zarządzeniem, 

infrastrukturą, czy edukacją i każdy z tych tematów mógłby być procedowany odrębnie i to 

nie tylko na posiedzeniach Szczecińskiej Rady Działalności pożytku Publicznego, ale także z 

uwagi na kwestie budżetowe np. na komisjach Rady Miasta Szczecin. Jeśli chodzi o edukację 

młodzieży, oświata aktualnie zmierza w kierunku kolejnych zmian i nie wiadomo co się stanie 

np. z planowaną reformą dotczącą likwidacji gimnazjów i przywrócenia dawnej struktury 

szkół. Wszelkiego rodzaju zmiany tyczą się także programów nauczania. Kiedyś dodatkowe 

godziny przeznaczone na organizacje zajęć z zakresu kultury fizycznej umożliwiały także 

realizacje zajęć z turystyki.  

Przewodniczący Rady zasugerował, aby częścią oświatową omawianego tematu zająć się 

jeszcze na kolejnym posiedzeniu Rady z wysłuchaniem głosu Wydziału Oświaty w zakresie 

tego, co jest przez wydział realizowane i co mogłoby zostać w tej sprawie zrobione w oparciu 

o istniejące przepisy prawa, dostępne fundusze itp. Propozycja Przewodniczącego, aby  po 

zamknięciu tematu na następnym posiedzeniu Rady, Pan Janusz Zbiorczyk zebrał wszystkie 

omówione kwestie, tworząc propozycję stanowiska Rady, które zostałoby następnie 

skierowane na naradę Prezydenta Miasta Szczecin z Zastępcami, Skarbnikiem oraz 

Sekretarzem Miasta w celu podjęcia dalszych konkretnych działań przez jednostki 

odpowiedzialne. 

Pan Mirosław Gosieniecki zaproponował, aby do dyskusji nad problemami zaprosić także 

przedstawicieli Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewoźników. 

Ponadto, ze strony Pani Jadwigi Kimber padła propozycja zaproszenia na spotkanie w tej 

sprawie Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Pana Krzysztofa Soski. 

Ad. 5. Przewodniczący Rady oddał głos Pani Dorocie Korczyńskiej - autorce projektu 

stanowiska w sprawie kryteriów konkursowych w Gminie Miasto Szczecin, która 

przedstawiła członkom Rady propozycję modyfikacji stanowiska na podstawie uzyskanych od 

dysponentów środków informacji i uwag przedstawionych na ostatnim posiedzeniu. Pani 

Dorota Korczyńska zaproponowała, aby Rada zdecydowała najpierw w drodze głosowania 



czy w ogóle chce przyjąć stanowisko w przedmiotowej sprawie, co nada sens dalszym 

pracom nad jego brzmieniem. 

Rada opowiedziała się za dalszym procedowaniem stanowiska w sprawie kryteriów 

konkursowych liczbą głosów: 8 osób “za”, 0 “przeciw”. 5 “wstrzymujących się”. 

W drodze dyskusji członkowie Rady wypracowali konsensus dotyczący brzmienia stanowiska, 

które po przeformułowaniu uzyskało następujący kształt: 

„Stanowisko nr     /2016 z dnia     kwietnia 2016 r. 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Działając w imieniu szczecińskich organizacji pozarządowych oraz w celu zapewnienia płynnej  

i pozytywnej współpracy na niwie III sektora oraz Gminy Miasta Szczecin apelujemy do Pana 

Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Szczecin o weryfikację zasad obowiązujących w trakcie 

organizowania otwartych konkursów na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe.  

W szczególności wnosimy o: 

1.  Elastyczne podejście w zakresie kryterium premiującego podmioty, które 

współpracowały wcześniej z Gminą Miasto Szczecin. Stosowanie takiego kryterium 

niezwykle często wyklucza nowe, młode organizacje, bądź podmioty które mają 

doświadczenie w realizacji zadań publicznych, ale we współpracy z innymi niż Gmina 

Miasto Szczecin podmiotami. Wybór realizatorów zadań publicznych winien bazować 

w pierwszej kolejności na merytorycznej ocenie zaproponowanych rozwiązań,  

a także weryfikacji harmonogramu i budżetu. W strukturach Urzędu część 

z wydziałów stosuje dobre praktyki w zakresie uznawania doświadczenia organizacji 

pozarządowych, wynikających nie tylko z dotychczasowej realizacji zadań we 

współpracy z Gminą Miasto Szczecin. Niektóre zaś preferują te organizacje, które taką 

współpracę prowadzą w sposób stały. Mając na względzie potrzebę rozwoju 

III sektora w Szczecinie oraz zapewnienie jak najszerszej i jak najlepszej merytorycznie 

oferty wnosimy o umożliwienie organizacjom pozarządowym wykazywania swojego 

doświadczenia na bazie innych działań, niż tylko tych, które finansowała GM Szczecin. 

2. Zapewnienie odpowiedniej jakości oceny ofert. Kryteria stosowane w otwartych 

konkursach ofert przez Gminę Miasto Szczecin, tam gdzie jest to zasadnie i możliwe, 

winny być opisane pod kątem opisu znaczenia danego warunku (jak rozumiane jest 

dane kryterium, jakie wymogi trzeba spełnić, aby można było uznać kryteria za 

spełnione), z uwzględnieniem specyfiki danego konkursu.  



3. Rada rekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin konsultowanie proponowanych 

kryteriów w otwartych konkursach ofert kierowanych do organizacji pozarządowych 

ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Pozwoli to na szersze włączenie 

czynnika społecznego w zakresie specjalistycznego doradztwa w proces 

przekazywania publicznych środków przez Gminę Miasto Szczecin. Zgłoszone uwagi 

nie są wiążące dla Prezydenta Miasta Szczecin.  

 

Powyższe propozycje i postulaty mają na celu zapewnienie przede wszystkim jak najlepszej 

jakości oceny składanych ofert, a także przejrzystości procesu dzielenia publicznych środków. 

W efekcie, pozwoli to na podniesienie aktywności III sektora w Szczecinie oraz wzmocnienie 

pozytywnych relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową 

w naszym mieście.”.   

Zdecydowano, że ostateczny projekt stanowiska, w zatwierdzonym przez Radę brzmieniu, 

zostanie przygotowany przez Panią Dorotę Korczyńską i przesłany przed następnym 

posiedzeniem Rady, na którym zostanie poddany pod głosowanie. 

Ad. 6. Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Ad. 7. Termin następnego posiedzenia Rady został wyznaczony na dzień 2 czerwca 2016 r. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


