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1
1. Zasady i cele współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi według Wielo-
letniego Programu Współpracy na lata 2010-2015
Dojrzała współpraca między sektorem pozarządowym a samorządem terytorialnym musi 
opierać się na wzajemnym zrozumieniu i chęci współpracy, ale także na określonym zbiorze 
zasad. Znaczną ich cześć określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, wskazując obowiązki obu stron, a zwłaszcza samorządu. Szereg kolejnych zasad wynika 
z powszechnie zrozumiałych i akceptowanych zasad współżycia społecznego. Sprowadzają 
się one do dbałości o dobro wspólne lokalnej społeczności, a w szczególności tych, którzy 
wymagają wsparcia z uwagi na osobiste i społeczne bariery, które utrudniają im korzysta-
nie z różnorodnych dóbr publicznych. 
Współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 opierała 
się na skonsultowanych z organizacjami i uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni: Progra-
mie Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 oraz na Wielo-
letnim Programie Współpracy na lata 2010-2015, który powstał w oparciu o wiedzę i prak-
tykę samorządowców oraz organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do 
realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Założeniem tych programów jest tworzenie 
przestrzeni dla aktywności obywatelskiej gdynian, oraz realizacja takich celów jak:
1. aktywizacja społeczności lokalnej, wzrost kapitału społecznego;
2. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości gdynian 
poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i swoje otoczenie;
3. zwiększanie udziału mieszkańców w diagnozowaniu potrzeb i rozwiązywaniu lokalnych 
problemów;
4. poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych;
5. wdrażanie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców – innowacji społecznych;
Współpraca samorządu z III sektorem opiera się na zasadach:
1) powszechności i otwartości – miasto Gdynia priorytetowo traktuje współpracę ze 
wszystkimi organizacjami pozarządowymi (bez względu na ich siedzibę) prowadzącymi 
działalność mającą na celu poprawę jakości życia jego mieszkańców, widząc w tej współ-
pracy potencjał dla poprawy jakości życia w mieście;
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2) współodpowiedzialności za obywateli – współpraca z sektorem pozarządowym wynika 
z głębokiego przekonania o szerokim oddziaływaniu wspólnie wdrażanych przedsięwzięć 
na społeczne funkcjonowanie wszystkich gdynian, z zapewnieniem im możliwości wszech-
stronnego rozwoju i realizowania się w zróżnicowanych sferach życia publicznego. Realizu-
jąc wspólnie zadania publiczne III sektor wespół z samorządem ponosi odpowiedzialność 
za jakość życia mieszkańców Gdyni;
3) zrównoważonego rozwoju – gdyński samorząd dąży do realizacji zapisów Strategii Roz-
woju Miasta, która zakłada efektywne wykonywanie zadań publicznych we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Celem tych działań jest świadome kształtowanie wła-
ściwych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowie  
i pozycję społeczną mieszkańców;
4) partnerstwa – III sektor oraz gdyński samorząd to równoprawni partnerzy w definiowa-
niu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania i realizacji określo-
nych zadań. Współpraca wymaga od obu stron aktywności na forum wspólnych zespołów, 
podejmowania nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz tworzenia innowacyj-
nych rozwiązań dla identyfikowanych wspólnie problemów;
5) suwerenności stron – gdyński samorząd szanuje i respektuje niezależność organizacji 
pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe kierują się najlepiej rozumianym 
interesem mieszkańców. Sposobem rozstrzygania sporów jest dyskusja mająca na celu wy-
pracowywanie konsensusu;
6) pomocniczości – gdyński samorząd przekazuje szeroki zakres zadań publicznych do reali-
zacji przez organizacje pozarządowe. Dostrzega również potrzebę zapewnienia warunków 
sprzyjających wzrostowi liczby zadań realizowanych przez organizacje, w szczególności zaś 
jest otwarty na propozycje realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z rozpoznanych 
potrzeb lokalnej społeczności;
7) jawności – współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi oparta 
jest o zasadę transparentności. Miasto informuje o środkach finansowych wydatkowanych 
na ten cel, decyzje o ich wydatkowaniu są podejmowane przy udziale przedstawicieli or-
ganizacji. Zasada jawności obliguje również organizacje do udostępniania danych dotyczą-
cych realizowanych przez nie zadań publicznych. 
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2
2. Aktywność gdyńskich organizacji
Rok 2011 był dla gdyńskich organizacji pozarządowych niezwykle owocny. Realizacja wielu 
istotnych projektów, a także innowacyjnych i śmiałych działań znalazły odzwierciedlenie  
w licznych nagrodach i wyróżnieniach, jakimi pochwalić się mogą działające w naszym mie-
ście NGO’sy. 
Założona przez przedsiębiorcze Amazonki Spółdzielnia Socjalna „50+” została nagrodzona 
w pierwszej edycji konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w kategorii 
„Pomysł na rozwój”. Panie udowodniły, że można wygrać i z chorobą i z wykluczeniem 
społecznym. Konsekwentnie dostosowują swoje kwalifikacje zawodowe do wykonywanej 
pracy i podnoszą je, korzystając ze szkoleń dofinansowywanych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Inną cenną inicjatywą w zakresie ekonomii społecznej było uruchomienie przez Stowa-
rzyszenie „Razem” i Stowarzyszenie „Effetha” Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem”. 
Spółdzielnia, prowadząca nowoczesną kuchnię cateringową, stanowi efektywne narzędzie 
aktywizacji zawodowej i społecznej jej członków. Na zlecenie samorządu Spółdzielnia reali-
zuje zadanie dożywiania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.
Aktywność gdyńskich organizacji została również doceniona podczas konkursu „Gdynia 
bez barier”. Medale otrzymały: Fundacja Gdyński Most Nadziei oraz pani Elżbieta Gurska 
– Prezes Stowarzyszenia Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół EFFETHA. Fundacja 
działająca od 2006 roku za główny cel stawia sobie szeroko rozumiane wsparcie osób cho-
rych onkologicznie oraz ich bliskich. Wyróżniony został całokształt działalności Fundacji, ze 
szczególnym uznaniem dla prowadzonego przez tę organizację ogólnopolskiego programu 
Akademia Walki z Rakiem oraz kampanię informacyjno-edukacyjną „Odważni Wygrywają”. 
Uzasadnieniem dla nagrodzenia Pani Elżbiety Gurskiej było długoletnie i konsekwentne 
przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niesłyszących i głuchoniemych. Ponadto 
została ona po raz drugi z rzędu wyróżniona w Konkursie „Społecznik Roku” organizowa-
nym przez redakcję tygodnika „Newsweek Polska”. W konkursie „Gdynia bez barier” wy-
różnione zostało również Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Dom Marzeń” za realizację innowacyjnych projektów zmieniających wi-
zerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Stowarzyszenie przygotowuje niepełno-
sprawne osoby do samodzielnego życia. Organizacja założyła koło PTTK „Dom Marzeń” 
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– klub turystyki, „Klub Kibica Domu Marzeń” oraz prowadzi dofinansowany z budżetu mia-
sta całoroczny kurs nauki języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
„English for Us”, a jego podopieczni wystawiają przedstawienia w języku angielskim.
Organizacje pozarządowe były również aktywne w sferze edukacji i wychowania. Nagro-
dę Specjalną Ministra Edukacji Narodowej, przyznaną w Konkursie Bursztynowego Mie-
czyka im. Macieja Płażyńskiego w 2011 roku otrzymało gdyńskie Stowarzyszenie Talent, 
zajmujące się wspieraniem rozwoju młodzieży uzdolnionej informatycznie, organizując 
warsztaty, koła naukowe, obozy i konkursy. Stowarzyszenie swoje projekty realizuje współ-
działając między innymi ze światem akademickim, z władzami samorządowymi, a także  
z ministerstwem edukacji. Aktywność tego Stowarzyszenia pomaga szkołom odkrywać  
i rozwijać pasje i zainteresowania uczniów, którzy rok rocznie odnoszą sukcesy na olimpia-
dach i konkursach w kraju i za granicą.
W ramach konkursu „Aktywni w mieście 2011” miano organizacji przyjaznej wolontariu-
szom otrzymało Centrum Współpracy Młodzieży. CWM wspiera różne formy aktywności 
społecznej dzieci i młodzieży, przede wszystkim niezależne grupy i organizacje młodzieżo-
we, które przyczyniają się do angażowania młodych ludzi w życie publiczne. Organizacja 
prowadzi Szkołę Liderów, w ramach której aktywizuje młodych gdynian i zachęca ich do 
włączenia się w działania na rzecz społeczności lokalnej, a także we współpracy z gdyńskim 
samorządem zaprasza do Gdyni młodych ludzi z krajów byłego ZSRR, organizując dla nich 
staże oraz wizyty studyjne.
W 2011 roku z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji uruchomiono 
Pokój dla sprawcy przemocy w rodzinie. Pokój, prowadzony przez Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Dobroczynne jest dobrym przykładem włączania się organizacji pozarządowych 
w realizację strategicznych przedsięwzięć miasta. 
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W 2011 roku odbyła się także trzecia edycja międzynarodowego projektu „Gdynia Business 
Week”, w ramach którego prawie 100 uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 
ich amerykańscy rówieśnicy poznali zasady funkcjonowania firmy oraz zdobyli umiejętności 
konieczne do prowadzenia biznesu. Program realizowany był przez Miasto Gdynia i Stowa-
rzyszenie Absolwenci Gdynia Business Week we współpracy z amerykańskimi partnerami 
– Foundation for Private Enterprise Education oraz Seattle-Gdynia Sister City Association. 
Ubiegłoroczna edycja organizowana była pod honorowym patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ambasady USA, przy wsparciu korporacji Boeing i Microsoft. Uczestnicy 
programu poprzez różnego rodzaju symulacje, uczą się podejmować decyzje związane z kie-
rowaniem przedsiębiorstwem, a także ustalać budżety dla swoich produktów, ceny sprze-
daży oraz koszty marketingowe. Rozwijają także techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz 
umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole. 
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3. Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
3.1. Formy współpracy finansowej
3.1.1. Środki finansowe
Rok 2011 był rekordowy pod względem wysokości środków finansowych przekazanych or-
ganizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Dzięki rosnącej liczbie gdyń-
skich organizacji oraz wzrostowi jakości ich działań możliwy jest systematyczny wzrost 
środków finansowych przekazywanych im przez miasto. W minionym roku miał też miejsce 
największy kwotowy przyrost środków przekazanych organizacjom w historii współpracy 
Gdyni z III sektorem. W 2011 r. samorząd przekazał gdyńskim organizacjom kwotę prawie  
39.2 mln zł (39 178 196,14 zł) czyli o ponad 7.5 mln zł więcej niż w roku 2010. Wydatki te 
stanowiły 4.28 % wydatków bieżących z budżetu miasta. Dzięki tym środkom organizacje 
pozarządowe zrealizowały 374 zadania publiczne, których łączny koszt wyniósł 54.8 mln zł. 
Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł około 15.6 mln zł, pochodzących 
ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. Adresatami tych zadań byli staty-
stycznie prawie wszyscy mieszkańcy Gdyni. 
W ramach współpracy finansowej miasto coraz częściej zleca realizację zadań publicznych 
na podstawie umów wieloletnich. Daje to możliwość zapewnienia ciągłości realizacji wielu 
ważnych zadań w sferze społecznej. W 2011 roku gdyńskie organizacje realizowały łącznie 
68 zadań wieloletnich za łączną kwotę prawie 27 mln zł. Obok wzrostu wartości i ilości 
umów wieloletnich, z roku na rok rośnie również liczba organizacji, które otrzymują duże 
dotacje, co świadczy o przekazywaniu do realizacji organizacjom pozarządowym coraz po-
ważniejszych zadań publicznych. 
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Przyrost środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  
w latach 1996 - 2011

Liczba dotacji udzielonych ze środków budżetu miasta w 2011 roku
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3.1.2. Obszary współpracy
Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi szczegółowo określa obszary, 
w ramach których realizowane są zadania przekazywane przez miasto organizacjom po-
zarządowym. Zakres tych zadań obejmuje wszystkie dziedziny życia mieszkańców Gdyni  
i należą do nich:
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
• ochrona i promocja zdrowia;
• działania na rzecz seniorów;
• profilaktyka uzależnień;
• ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• edukacja, oświata i wychowanie;
• kultura i tradycja;
• upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży;
• pomoc społeczna;
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu;
• współpraca międzynarodowa.
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Rozkład nakładów finansowych na poszczególne dziedziny oraz zmiany na przestrzeni 
ostatnich lat pokazują wykresy: 

Podział środków finansowych ze względu na obszary współpracy w 2011 roku
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Podział środków ze względu na obszary współpracy 2008 - 2011
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3.1.3. Tryby współpracy
Kwota prawie czterdziestu milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym  
w 2011 roku na realizację zadań publicznych wydatkowana została w różnych trybach. 
Największą pulę środków finansowych przekazano w trybie ustawy o systemie oświaty. 
Kolejna co do wielkości kwota została rozdysponowana w ramach otwartych konkursów 
ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozosta-
łe środki wydatkowano w trybach:
• ustawy prawo zamówień publicznych, 
• ustawy o pomocy społecznej,
• ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
• ustawy o finansach publicznych,
• ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych,
• ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
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Tryb przekazywania środków na zadania publiczne  
zlecone organizacjom pozarządowym

Wysokość środków finansowych przekazanych w poszczególnych trybach obrazuje poniż-
szy wykres. 
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3.2. Formy współpracy pozafinansowej
3.2.1. Dialog społeczny
Na podstawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2010-2015 Prezydent Miasta 
Gdyni powoływał zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzili przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Celami działania wspólnych zespołów było między innymi:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) opiniowanie aktów prawa lokalnego;
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i podejmowanie 
współpracy w celu ich zharmonizowania;
5) opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje po-
zarządowe;
6) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycz-
nym.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w minionym roku w pracach pro-
gramowych samorządu poprzez udział w wielu zespołach, między innymi: Gdyńskiej Radzie 
Pożytku Publicznego, Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych czy Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej. Delegaci III sektora 
uczestniczyli także w pracach Rady do Spraw Strategii, Rady do Spraw Gdyńskich Seniorów 
oraz Rady Muzeum Miasta Gdyni, zasiadali także w Komisjach: Stypendialnej, Nagród Pre-
zydenta dla nauczycieli i dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych oraz ds. udzielania 
dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w ko-
munikowaniu i technicznych. Ponadto członkowie organizacji pozarządowych brali udział 
w opiniowaniu wniosków składanych w ogłaszanych przez Prezydenta Miasta konkursach 
dla rad dzielnic.
Ważnym elementem udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych we wspólnych 
działaniach systemowych i projektach dotyczących działalności III sektora był udział Gdyni 
we wspólnym ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Związku 
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Miast Polskich oraz Instytutu Spraw Publicznych i Collegium Civitas pod nazwą „Model 
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upo-
wszechnienie standardów współpracy”. Celem projektu było między innymi zwiększenie 
zakresu współpracy i poprawa jakości  jej mechanizmów poprzez uświadomienie sobie na-
wzajem korzyści wynikających z tej współpracy oraz poprzez identyfikację i upowszechnie-
nie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Najważniejszym efektem projektu jest opracowanie 
modelu współpracy – czyli modelowego opisu zasad współdziałania samorządów z trzecim 
sektorem. W celu praktycznego wykorzystania zebranej wiedzy wydany został poradnik 
dla samorządów. Nad jego tworzeniem pracował komitet ekspertów oraz Grupy Wymiany 
Doświadczeń. W pracy GWD ze strony Gdyni, podobnie ze strony każdego miasta uczestni-
czącego w projekcie, udział brali przedstawiciele lokalnych NGO’sów oraz przedstawiciele 
samorządu.
Gdyńska Rada Pożytku Publicznego jest szczególnym zespołem doradczo-opiniującym, 
który ma na celu włączenie reprezentacji organizacji pozarządowych w działania progra-
mowe władz samorządowych Gdyni. Członkowie Rady opiniują projekty uchwał Rady 
Miasta dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor pozarządowy oraz 
akty prawne i dokumenty, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sektorem poza-
rządowym (w tym Program Współpracy), a także uczestniczą w komisjach konkursowych 
opiniujących wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych i rad dzielnic. W skład Rady 
wchodzi dwunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w różnych ob-
szarach tematycznych, wybranych na spotkaniu plenarnym, a także po dwóch przedsta-
wicieli Rady Miasta Gdyni oraz Prezydenta Miasta Gdyni. Obecny skład Gdyńskiej Rady 
Pożytku Publicznego został wyłoniony 20 czerwca 2011 roku podczas Gdyńskiego Forum 
Pozarządowego na okres dwuletniej kadencji:
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
1. Ryszard Czarnota – Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy;
2. Anna Gawrońska-Milczarek – Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”;
3. Wojciech Kowalewski – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich;
4. Marta Łaska – Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin;
5. Krystian Nehrebecki – Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych;
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6. Renata Patzer – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;
7. Jerzy Piotrowicz – Automobilklub Morski;
8. Ewa Radomska-Deutsch – Fundacja Pomocy „Otwarte Serce”;
9. Henryk Szylberg – Uczniowski Klub Sportowy „Morświn”;
10. Jacek Urban – Stowarzyszenie „Nasza Gdynia”;
11. Benedykt Wietrzykowski – Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych;
12. Łukasz Wyszyński – Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students’ Coali-
tion;
Przedstawiciele Rady Miasta:
1. Małgorzata Balsewicz;
2. Grzegorz Taraszkiewicz;
Przedstawiciele Prezydenta:
1. Maja Wagner;
2. Bartosz Bartoszewicz.
Raz w roku, organizowane są w Gdyni Pozarządowe Konsultacje Społeczne (PKS), czyli 
spotkania i dyskusje w grupach tematycznych, w których uczestniczą przedstawiciele Rady 
Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta oraz przedstawiciele gdyńskich organizacji pozarządo-
wych. Podczas odbywających się w dniach 13-15 czerwca 2011 roku PKS-ów omówiona 
została działalność i współpraca gdyńskiego samorządu z III sektorem. PKS zostały podzie-
lone na sześć grup tematycznych:
a) zdrowie, osoby niepełnosprawne, profilaktyka uzależnień;
b) tradycja, kultura i sztuka;
c) kombatanci, seniorzy;
d) sport, rekreacja, turystyka, hobby;
e) pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa;
f) dzieci, młodzież, edukacja, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa.
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W ślad za PKS zorganizowane zostało Gdyńskie Forum Pozarządowe, które jest plenarnym 
spotkaniem działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, służącym wymia-
nie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowa-
niu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.  
W roku 2011 Gdyńskie Forum Pozarządowe odbyło się 20 czerwca, a w jego trakcie przed-
stawiciele gdyńskich organizacji wybrali swoich przedstawicieli do Gdyńskiej Rady Pożytku 
Publicznego. W Forum udział wzięło blisko 130 społeczników. 

3.2.2. Udostępnianie lokali i budynków komunalnych
Gdyński samorząd od lat wspiera działalność organizacji pozarządowych poprzez udostęp-
nianie lokali, budynków komunalnych i nieruchomości na potrzeby prowadzenia działal-
ności pożytku publicznego. W roku 2011 w dyspozycji podmiotów III sektora znajdowało 
się 35 lokali użyczonych nieodpłatnie, a kolejne 3 lokale udostępniono z zastosowaniem 
preferencyjnej stawki czynszu. 

3.2.3. Szkolenia dla organizacji pozarządowych
Gdyński samorząd organizował szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
mające na celu zwiększenie zakresu wiedzy w dziedzinach związanych z ich działalnością. 
Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje, zorganizowane zostało 
szkolenie poświęcone zmianom w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz przygotowywaniu ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z realizacji 
tych zadań na podstawie nowych wzorów. Uczestniczyło w nim około 200 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych. Kontynuowany był również cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu 
księgowości, których celem było przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów 
prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Podczas dyżurów pracownika 
Wydziału Księgowości Urzędu Miasta, ze szkoleń i konsultacji skorzystało 13 podmiotów. 
W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych udzielano ponadto regularnej pomocy 
merytorycznej osobom chcącym założyć organizację pozarządową. Z konsultacji tych sko-
rzystało kilkadziesiąt osób.
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4. Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych
4.1. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP) to komórka organizacyjna 
Urzędu Miasta Gdyni stworzona w odpowiedzi na potrzeby organizacji działających  
w naszym mieście. Powstała w roku 1996 jako pierwsza tego typu placówka w kraju  
i działa w formie samodzielnego referatu. Do jednych z głównych zadań Gdyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych należy, oprócz udzielania szeroko rozumianego wsparcia orga-
nizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności, wspieranie inicjatyw mających na celu 
integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród 
mieszkańców Gdyni. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć w GCOP-ie wszelkie potrzebne 
informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalnych  kontaktów (z zasobów Gdyń-
skiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych), literaturę i akty prawne przydatne 
w pracy organizacji, a także uzyskać pomoc merytoryczną dotyczącą bieżącej działalności 
organizacji. 
Lokal Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych to przede wszystkim miej-
sce dla gdyńskich organizacji, w którym mogą integrować się poprzez cyklicz-
ne spotkania, prowadzić szkolenia, a także obchodzić tutaj swoje rocznice i święta.  
Na podstawie zawartych porozumień, organizowano spotkania różnych organiza-
cji pozarządowych. W ramach stałych terminów spotykało się w 2011 roku 56 pod-
miotów III sektora. Łączna liczba spotkań wynosiła 967 (w tym 21 jednorazowych),  
w których wzięło udział 18 581 osób. 
Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowa-
nia artystycznych dokonań swoich podopiecznych, ponieważ od 16 lat działa tutaj galeria 
stworzona z myślą zarówno o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz amatorach. 
W każdym roku kalendarzowym odbywa się 12 wernisaży, które otwierają nową wystawę.  
W roku 2011 odbyły się wizyty studyjne, podczas których GCOP odwiedzili liderzy organiza-
cji pozarządowych z Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Mołdawii oraz studenci i działacze społeczni  
z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.  
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W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzony jest i na bieżąco aktualizo-
wany Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych, który jest lokalną bazą danych  
o podmiotach III sektora działających na rzecz Gdyni. W roku 2011 wzbogaciła się ona o 20 
nowych podmiotów i na koniec roku liczyła 687 organizacji. Dane te dostępne są na stronie 
internetowej www.gdynia.pl/pozarzadowa. 

4.2. Kampania 1%
Kampania „Mały procent, wielka sprawa!” stanowiąca ważną formę promocji i wsparcia dla 
gdyńskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego w roku 2011 
realizowana była już po raz szósty. Celem akcji jest zachęcanie mieszkańców Gdyni do przeka-
zania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji działającej na terenie naszego 
miasta. W ramach Kampanii przygotowane zostały plakaty, ulotki oraz foldery informacyjne. 
W największych gdyńskich centrach handlowych zorganizowane zostały „stoiska jednopro-
centowe”, przy których wolontariusze gdyńskich organizacji zachęcali do przekazania 1% na 
ich rzecz. 
Najlepszym dowodem skuteczności tej akcji jest łączna kwota ponad 4 milionów złotych 
(4 130 517,88 zł) przekazana w roku 2011 przez 58% mieszkańców naszego miasta. Stanowi 
to wynik o 4% wyższy niż w roku 2010 i jeden z najlepszych w całym kraju, przy średniej 
krajowej wynoszącej 38%. 
Znaczenie Kampanii „Mały procent - wielka sprawa!” dostrzegli również niezależni recenzen-
ci życia publicznego, którzy wyróżnili ją w konkursie na „Kampanię Społeczną Roku 2010”. 
Jury przyznało wyróżnienie gdyńskiej kampanii w kategorii konkursowej „Inicjatywy 1%” 
za trafnie rozpoznany problem dotyczący wielu osób wypełniających zeznania podatkowe. 
Ogromna liczba organizacji posiadających status OPP sprawia, że wybór, którą z nich wes-
przeć staje się naprawdę trudny. Kampania „Mały procent - wielka sprawa!” od lat pomaga 
rozwiązać ten dylemat – namawiając do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji dzia-
łających lokalnie. 
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4.3. Gdyńska Strefa Pozarządowa
Z myślą o organizacjach pozarządowych realizowany jest również projekt „Gdyńska Strefa 
Pozarządowa”. Przedsięwzięcie to ma na celu zaprezentowanie mieszkańcom Gdyni i oso-
bom odwiedzającym nasze miasto działalności organizacji pożytku publicznego. 11 września 
2011 roku w ramach Strefy Pozarządowej odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, zor-
ganizowany z okazji obchodów 16. rocznicy przyjęcia pierwszego w Polsce Programu Współ-
pracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. W tym dniu plac wokół fontanny na Skwerze  
Kościuszki stał się miejscem, w którym organizacje działające na rzecz Gdyni i jej mieszkań-
ców miały możliwość zaprezentowania się szerokiemu gronu odwiedzających. Było to swo-
iste „święto III sektora”, które dało doskonałą możliwość promowania aktywności społecz-
nej, idei wolontariatu, prezentacji działalności i dorobku III sektora, a tym samym pokazania 
różnorodności organizacji pozarządowych oraz ukazania w jak wielu dziedzinach i obszarach 
życia funkcjonują.

Procentowy wskaźnik ilości gdyńskich podatników przekazujących 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego na tle średniej dla Polski (dane za rok podatkowy)
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4.4. Bal NGO
We wrześniu 2011 roku odbyła się V edycja Balu Gdyńskich Organizacji Pozarządowych. Dla licz-
nie zgromadzonych w tym miejscu przedstawicieli III sektora była to okazja do wspólnej zabawy, 
podsumowania rocznej współpracy, a także planów realizacji wielu ciekawych zamierzeń. Bal, 
który organizowany jest od 2007 roku, na stałe wpisał się do gdyńskiego kalendarza pozarzą-
dowego. Jego nieformalna formuła daje szansę na integrację przy wspólnej zabawie i poznanie 
osób czynnie zaangażowanych w działalność na rzecz gdyńskiego III sektora. Tradycja corocznych 
spotkań, ich organizacja, a także niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że każdego roku w im-
prezie tej uczestniczy coraz większa liczba osób. Tym razem we wspólnej imprezie udział wzięło 
ponad 200 przedstawicieli gdyńskich fundacji i stowarzyszeń.

4.5. Kalendarz Pozarządowy
W V edycji Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego wydanego w roku 2011 zaprezentowane zo-
stały organizacje, które w ostatnich miesiącach w sposób szczególny zapisały się w życiu sektora 
obywatelskiego w naszym mieście i które konsekwentnie podejmowały nowe wyzwania, stawia-
ły czoła przeciwnościom losu a także czyniły dobro wśród gdyńskiej społeczności. W kalendarzu 
na rok 2012 znalazły się: Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem”, Fundacja Dogtor, Stowarzysze-
nie Project Adventure, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Fundacja „Gdyński Most 
Nadziei”, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia, Spółdzielnia Socjalna „50+”, Centrum 
Współpracy Młodzieży, Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół 
EFFETHA, Stowarzyszenie Hospicjum św. Wawrzyńca i Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki. 
Jedna z kart poświęcona została Gdyńskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych.

4.6. Fora Inicjatyw Pozarządowych
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFiP) to cykliczne przedsięwzięcie służące inte-
gracji środowiska, prowadzeniu dialogu, wymiany doświadczeń oraz refleksji na temat kształtu  
i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także miejsca i roli jaką powinni w nim peł-
nić świadomi, chcący się angażować obywatele. OFIP to również przestrzeń do dyskusji, w któ-
rej uczestniczą zarówno osoby działające w organizacjach pozarządowych, jak i samorządowcy, 
osoby związane z administracją rządową, środowiskiem naukowym i akademickim, mediami czy 
biznesem.
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W dniach 10-17 września 2011 roku w Warszawie odbyła się już VI edycja tego wydarzenia, 
w której uczestniczyła gdyńska reprezentacja. W ramach odbywającego się na Krakowskim 
Przedmieściu Pikniku Organizacji Pozarządowych, wspólnymi siłami organizacji i Urzędu Mia-
sta przygotowane zostało stoisko promocyjne noszące nazwę „Gdyńska Strefa Pozarządowa”. 
Morski charakter stoiska oraz wiele specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji przycią-
gnęło kilka tysięcy gości, pokazując siłę i aktywność gdyńskich organizacji. 
W dniach 14-15 października 2011 roku odbyło się z kolei Pomorskie Forum Inicjatyw Po-
zarządowych (PFIP). Konferencja zorganizowana została pod hasłem „Kapitał społeczny”.  
W skład gdyńskiej delegacji weszło 20 przedstawicieli gdyńskich podmiotów III sektora,  
a także 6 przedstawicieli gdyńskiego samorządu. Ważnym elementem Pomorskiego Forum 
był wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pomorskiej Rady Organizacji Poza-
rządowych, która jest demokratyczną reprezentacją III sektora w województwie pomorskim. 
W wyniku głosowania członkiem Rady został Pan Bogdan Palmowski – Prezes działającego  
w Gdyni Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, który został wybrany jej wice-
przewodniczącym.

4.7. DOKI
DOKI (DZIAŁANIE, ORGANIZACJA, KREATYWNOŚĆ, INICJATYWA) czyli Gdyński Inkubator 
Aktywności jest to projekt organizowany przez gdyński samorząd od czerwca 2009 roku, 
skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy chcą angażować się  
w szeroko pojętą miejską aktywność. DOKI to interesujący sposób na spędzenie wolnego 
czasu oraz szansa na naukę i przeżycie wspaniałej przygody. Wolontariusze podczas różno-
rodnych imprez mieli okazję wzięcia udziału m.in. w koordynacji poszczególnych elementów 
programu, pomocy w organizacji pracy mediów, obsługi gości zagranicznych, przygotowywa-
niu biuletynów oraz wydawaniu akredytacji dla dziennikarzy. Stanowiło to dla nich znakomitą 
okazję do zdobycia nowej wiedzy, nawiązania ciekawych kontaktów oraz wymiany doświad-
czeń, dzięki czemu mogli rozwinąć swoją samodzielność, a także wykazać się kreatywnością. 
W roku 2011 wolontariusze uczestniczyli w takich wydarzeniach jak: Gdynia Sailing Days, 
Festiwal Kultur Świata Globaltica, Festiwal Rytmu i Ognia FROG, projekcie Glocal Tour, The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta, Gdyński Szlak Modernizmu czy Międzynarodowe Forum Go-
spodarcze. 
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5. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej
Głównym zadaniem Pełnomocnika jest reprezentowanie Prezydenta Miasta Gdyni w spra-
wach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od listopada 2011 formuła 
działalności Pełnomocnika została poszerzona z Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych 
na Pełnomocnika ds. aktywności obywatelskiej. Wraz ze zmianą nazwy funkcji, zmieniony 
został także zakres obowiązków Pełnomocnika, w celu skutecznej integracji działań sekto-
ra pozarządowego, jednostek pomocniczych (rad dzielnic), powiększania sfery aktywności  
i partycypacji obywatelskiej oraz skuteczniejszego wdrażania innowacji społecznych. Dotych-
czasowego Pełnomocnika – Bartosza Bartoszewicza zastąpił Michał Guć.      
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