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Nasz znak: BIP-S.1431.12.2022.MŁ 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 31.01.2022 r.  
o udostępnienie informacji publicznej i w nawiązaniu do pisma z dnia 4 lutego br.,              
na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej przekazuję posiadane informacje publiczne z właściwych jednostek 
Urzędu Miasta Szczecin, tj. Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Oświaty i Wydziału 
Spraw Społecznych: 
 
Ad. 1-3 w załączeniu zestawienie obejmujące informacje na temat szkoleń 
kilkudniowych dotyczącą roku 2021 wraz z informacjami dotyczącymi roku 2022                 
i szkoleń zamkniętych; zestawienie kosztów szkoleń online za 2021 r. i 2022 r..  
 

Dodatkowo Wydzia kazuje na zawartą w 2021 r. umowę 
zlecenia z Panem – dodatkowe szkolenia na platformie 
internetowej „Doradca” stworzonej w ramach projektu pn. „Samodzielni – 
kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 
-2020, dostępnej pod adresem https://platforma-doradca.pl. Szkolenie z obsługi 
platformy. Kwota umowy – 1200,00 zł brutto słownie: (jeden tysiąc dwieście złotych). 
Liczba osób przeszkolonych – około 32 osoby.  
 
Ad. 4 Brak informacji na temat organizacji warsztatów we wnioskowanym zakresie.  
 
Ad. 5 Umowa zawarta w 2021 r. ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych na realizację w Szczecinie ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł. W ramach kampanii zakupiono materiały promocyjno – edukacyjne (karty 
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pracy, ulotki, plakaty, nalepki samoprzylepne dla dzieci, scenariusze zajęć do kart 
pracy dla nauczycieli, certyfikaty) Liczba zakupionych sztuk materiałów – 14 188 szt. 
Kwota – 14 464,80 zł. 
 
Ad. 6 Odnośnie informacji o zawartych umowach informuję, że w 2021 r. podpisane 
zostały trzy umowy w ramach Diagnozy rozwiązania Problemów Społecznych. 
 Pierwsza umowa została podpisana z Uniwersytetem Szczecińskim, 
Instytutem Pedagogiki. Projekt nosił nazwę „Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów 
oraz nauczycieli szkól podstawowych w Szczecinie w przededniu powrotu do szkoły”, 
po nauczanie zdalnym. W badaniu wzięło udział 1125 uczniów, kwota faktury 
27 000,00 zł. 
 Kolejna umowa została podpisana z Panem                  
i dotyczyła zbadania potrzeb kadrowych w szkołach ponadpodstawowych (kadra 
nauczycielska), opracowanie dwuletniego programu pozyskiwania nauczycieli                     
w najbardziej potrzebnych kierunkach. Przebadanych zostało 29 szkół 
ponadpodstawowych w Szczecinie, gdzie pracuje 1470 nauczycieli. Faktura                
za wykonanie badania wyniosła 12 000,00 zł. 
 Ostatnia umowa została zawarta z Profi Competence Europe Sp. z o.o. 
obejmowała badania diagnozujące stan emocjonalny uczniów na nauce zdalnej                 
w związku z COVID-19. Zadanie objęło 973 uczniów. Faktura za wykonanie badania 
wyniosła 80 417,40 zł.  
 
Ad. 7. W Urzędzie Miasta Szczecin nie zawierano omów związanych z udziałem                      
w programach lojalnościowych.  
 
 
 

 

Z poważaniem 

 

 

Załączniki:  

1. zestawienie obejmujące informacje na temat szkoleń kilkudniowych dotyczącą 

roku 2021 

2. zestawienie kosztów szkoleń online za 2021 r. 

3. zestawienie kosztów szkoleń online za 2022 r. 

 

 

 

 


