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AKTYWNOŚĆ GDYŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Oddajemy w Państwa ręce kolejny Raport ze współpracy miasta  Gdyni z organizacjami po-
zarządowymi. Zawiera  on zestawienie najważniejszych inicjatyw podejmowanych w 2014 
roku przez samorząd i gdyńskie organizacje pozarządowe. Na jego stronach znajdą Państwo 
również podsumowanie całorocznej współpracy finansowej i pozafinansowej miasta z NGO.

Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym gdyński samorząd we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi realizował zadania publiczne ważne dla lokalnej społeczności.  Zakres tych 
działań opierał się na skonsultowanych z organizacjami i uchwalonych przez Radę Miasta 
Gdyni: Programie Współpracy miasta Gdyni na rok 2014, Wieloletnim Programie Współpracy 
na lata 2010-2015 oraz na podstawie przepisów ustawy o działalności i pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

Partnerstwo w działaniu oraz uczestnictwo organizacji pozarządowych we wspólnym rozpozna-
waniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb mieszkańców to fundamenty, na których powstaje 
społeczeństwo obywatelskie i lokalna demokracja. Dane przedstawione w niniejszym Raporcie 
ilustrują zakres i zasięg aktywności obywatelskiej.
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REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY  
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

FORMY WSPÓŁPRACY

- Współpraca finansowa

W roku 2014 po raz pierwszy od roku 1996 odnotowujemy przerwanie trendu wzrostowego  
wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez samorząd. 
Łączna kwota dotacji wyniosła 39 670 534 zł i jest niższa od kwoty z roku 2013 o 4,9 mln zł. 
Przyczyną zmniejszenia tej sumy jest redukcja wydatków całego budżetu miasta Gdyni.

Przyrost środków finansowych przekazanych organizacjom  
pozarządowym w latach 1996-2014
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Kwota przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego stanowiła jednak 
3,9 wydatków bieżących miasta, czyli sumę proporcjonalną w stosunku do roku 2013. Dzięki 
tym środkom organizacje zrealizowały 461 zadań, czyli o 32 zadania więcej niż w roku poprzed-
nim, a całkowity koszt wyniósł blisko 58,2 mln złotych. Oznacza to, że organizacje dołożyły 
niemal 18,5 mln złotych środków własnych lub pochodzących z innych źródeł i tym samym po-
większyły wkład własny aż o 4,5 mln złotych w stosunku do roku 2013. Dzięki temu łączna kwo-
ta przeznaczona na realizację zadań pozostała na podobnym poziomie, zmianie uległo jedynie 
zaangażowanie finansowe samych organizacji. Warta podkreślenia jest nasilająca się tendencja 
do pozyskiwania przez gdyńskie organizacje środków z innych źródeł – programów rządowych, 
prywatnych fundacji, sponsorów, czy też z własnej działalności gospodarczej. 

Adresatami zadań, z wyłączeniem tych, które były skierowane do wszystkich mieszkańców (np. 
Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery), było ponad  368 tys. osób. Wynika z tego, 
że statystycznie każdy mieszkaniec Gdyni w ubiegłym roku choć raz skorzystał z działań reali-
zowanych przez gdyński trzeci sektor. W przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota dotacji 
wyniosła 160 zł.

Miasto Gdynia w ramach współpracy finansowej kontynuuje zlecanie zadań publicznych  
na podstawnie umów wieloletnich, które dają możliwość zapewnienia ciągłości realizacji 
wielu ważnych zadań szczególnie z zakresu zdrowia, pomocy społecznej i edukacji. W roku 
sprawozdawczym gdyńskie organizacje realizowały 52 zadania wieloletnie, na łączną kwotę  
10 494 058 mln złotych, co stanowi aż 26% łącznej kwoty przekazanych środków. Nie oznacza 
to jednak stagnacji na polu partnerstwa samorządu z trzecim sektorem. W roku 2014 pojawiło 
się 28 organizacji, które podjęły współpracę z miastem po raz pierwszy.



Ogółem wydatki na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

TRYB:
liczba 

konkursów:
liczba złożonych 

ofert:
liczba zadań:

liczba organizacji 
składających oferty:

Konkursy w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 58 401 279 313

Zadania zlecone w trybie 
pozakonkursowym na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

13 14 13

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
ustawy prawo zamówień publicznych

132

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie 
przepisów ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
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Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie 
przepisów ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

5

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie 
przepisów ustawy o systemie oświaty

13

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie 
przepisów ustawy o samorządzie 
gminnym

11

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami

2

Zadania zlecone z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej

1

RAZEM 58 414 461 326

6

łączna kwota  
dotacji w złotych:

liczba organizacji 
realizujących zadania:

łączna liczba osób 
zaangażowanych w 
realizację zadania:

łączna liczba adresatów 
zadania:

wkład organi-
zacji w złotych:

14 300 674,03 203 7 820 194 031 11 859 967,58

106 000,00 12 120 9 360 76 913,51

6 908 322,19 94 1 577 161 066 5 142 351,99

15 800,00 1 4 40 brak danych

220 544,19 5 57 139 brak danych

16 639 495,12 13 80 2 493 brak danych

1 300 901,04 10 27 835 1 281 334,11

132 837,44 1 50 170 140 320,12

45 960,40 1 36 mieszkańcy Gdyni brak danych

39 670 534,41 340 9 771 368 134 18 500 887
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Kolejnym wskaźnikiem oceniającym zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządo-
wymi, zawartym w Programie Współpracy jest liczba przyznanych środków z podziałem  
na wysokość dotacji. Strukturę dotacji prezentuje poniższa tabela:

Liczba dotacji udzielonych ze środków budżetu miasta Gdyni

do 5 000 zł 124

powyżej 5 000 zł do 20 000zł 175

powyżej 20 000 zł do 50 000 zł 71

powyżej 50 000 zł do 100 000 zł 33

powyżej 100 000 zł 58

461
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- Obszary współpracy finansowej 

Podział środków finansowych ze względu ma obszary współpracy

Zdrowie niepełnosprawni, 
profilaktyka uzależnień

3 251 100,00
8%

Inne
2 253 319,06

6%
Seniorzy i kombatanci

206 153,00 
1%

Sport, rekreacja i turystyka
2 330 188,09

6%

Kultura, tradycja i sztuka 
4 522 246,09

11%

Pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa 
7 971 093,72

20%

Edukacja i ochrona środowiska  
19 136 434,45

48%
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- Tryby współpracy finansowej 

Kwota prawie czterdziestu milionów złotych przekazana organizacjom pozarządowym  
w 2014 roku na realizację zadań publicznych wydatkowana została w różnych trybach. 
Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych było powierzanie lub wspar-
cie zadania podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert dla podmiotów pro-
wadzących działalność pożytku na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, w którym przekazano 14,3 mln złotych czyli 36% całości środków.   
W trybie pozakonkursowym na podstawie w/w ustawy przekazano 106 tys. zł, dofinansowując 14 
projektów. 

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ogłoszono  
58 otwartych konkursów (o 2 mniej niż w roku 2013), w których przekazano do realizacji  
279 zadań. We wszystkich ogłoszonych konkursach łącznie złożono 401 ofert przez   
313 organizacji, co oznacza, że liczba organizacji składających oferty wzrosła w stosunku do roku 
poprzedniego o 9%. Komisje Oceniające, w których połowę składu stanowią członkowie Gdyńskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni, wybrały 
oferty 203 podmiotów III sektora.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wkład organizacji w realizację zadań znacząco wpływa na 
jakość usług publicznych. Rok 2014 jest rokiem rekordowym, ponieważ łączny wkład organizacji 
pozarządowych to aż 18,5 mln złotych, czyli o 4,5 mln złotych więcej niż w roku 2013. Jest to 
wkład finansowy i osobowy w postaci pracy osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe  
i wolontariuszy wykonujących swoją pracę bez wynagrodzenia. Łączna liczba osób zaangażowana 
w realizację zadań po stronie organizacji pozarządowych wyniosła 9771 osób. Na każde 100 zł 
wydatkowane z budżetu miasta na projekty realizowane w ramach konkursów ofert organizacje 
wniosły 46 zł z innych źródeł.
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Tryb przekazywania środków na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym

Zadania zlecone w trybie ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej 

45 960,40 
< 1%

Konkursy w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

14 300 674,03
36%

Zadania zlecone w trybie 
pozakonkursowym na podstawie  

art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

106 000,00
<1%

Zadania zlecone w trybie ustawy 
prawo zamówień publicznych 

6 908 322,19
17%

Zadania zlecone na podstawie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 
220 544,19
1%

Zadania zlecone na podstawie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15 800,00 
< 1 %

Zadania zlecone 
na podstawie 
ustawy o systemie 
oświaty
16 639 495,12 
43%

Zadania zlecone na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym 
1 300 901,04 
3%

Zadania zlecone na podstawie 
ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami  
132 837,44 
<1%
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INNE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu

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 pozarządowe;

6) opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w minionym roku w pracach programo-
wych samorządu poprzez udział w wielu zespołach, między innymi: Gdyńskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Ko-
misji Mieszkaniowej, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, Radzie do Spraw Gdyńskich Seniorów, 
Radzie Muzeum Miasta Gdyni, czy Radzie do spraw Sportu. Przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych są również zapraszani do Komisji ds. udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym 
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych. Ponadto członkowie 
organizacji pozarządowych brali udział w opiniowaniu wniosków składanych w ogłaszanych przez 
Prezydenta Miasta konkursach dla rad dzielnic.
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- Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych

Gdyńskie Forum Pozarządowe

1 października 2014 roku w Kompleksie Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum Pozarządowe, służące integracji śro-
dowiska, prowadzeniu dialogu, wymianie doświadczeń i pomysłów oraz prezentacji wspólnych 
inicjatyw, a także wypracowywaniu priorytetów współpracy pomiędzy samorządem i sektorem 
pozarządowym. 

Pierwszą część spotkania stanowiła prezentacja dotycząca działalności Gdyńskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego podczas minionych 12 miesięcy. Przygotował i zaprezentował ją 
Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Prezes Fundacji Stu-
dentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition - Łukasz Wyszyński. 
 
Po tym wystąpieniu głos zabrał Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej – 
Wiceprezydent Gdyni Michał Guć, który przedstawił sprawozdanie ze współpracy miasta Gdyni 
z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku. Dalszym punktem Forum były zajęcia warsztato-
we w sześciu grupach tematycznych, zgodnych z zakresem działania gdyńskich organizacji po-
zarządowych. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele gdyńskich ngo-sów, członkowie Gdyń-
skiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Radni Rady Miasta Gdyni oraz pracownicy Urzędu 
Miasta Gdyni.

Praca w grupach była elementem konsultacji dotyczących kształtu Wieloletniego Programu 
Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz nowej karty oceny oferty. Pod-
czas spotkań dyskutowano nad poszczególnymi zapisami dokumentów, zgłoszone zostały rów-
nież pewne uwagi, których zasadność oceniona została przez członków GRDPP.

 
W Forum udział wzięło około 130 osób.



Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na okres dwuletniej kadencji 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12566/13/VI/R z dnia 5 listopada 2013 r. jako zespół 
doradczo-opiniujący, mający na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarzą-
dowych w działaniach programowych samorządu Gminy Miasta Gdyni. Członkowie Rady opiniują 
projekty uchwał Rady Miasta dotyczące sfery zadań publicznych realizowanych przez sektor po-
zarządowy oraz akty prawne i dokumenty, których zakres dotyczy współpracy samorządu z sekto-
rem pozarządowym (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 obszarach tematycz-
nych, wybranych na spotkaniu plenarnym, a także po dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdyni 
oraz Prezydenta Miasta Gdyni. 

Skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
1. MAŁOGORZATA CHOJNOWSKA – KLUB SENIORA PRZY STOWARZYSZENIU ŚW. MIKOŁAJA,

2. EWA IGNACZAK – FUNDUCJA KLINIKA KULTURY,

3. TOMASZ KOŻUCHOWSKI – UKS „CHYLONIA”,

4. ANNA MELKI – STOWARZYSZENIE OVUM,

5. MAREK RADYKO – IN GREMIO,

6. ROMAN RYCHTER – ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO,

7. ALEKSANDRA SADOWSKA – CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY,

8. HANNA SŁOMSKA – UKS „ORKA”,

9. MAREK SZYMAŃSKI – CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ – CENTRUM OJCA PIO W GDYNI,

10. MICHAŁ URBAN – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI, CENTRUM INTEGRACJA W GDYNI,

11. ŁUKASZ WYSZYŃSKI – FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH 
      POMERANIAN STUDENTS’ COALITION, WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY GRDPP;
12. URSZULA ZALEWSKA – FUNDACJA NADAKTYWNI.
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Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
1. MAŁGORZATA BALSEWICZ,

2. GRZEGORZ TARASZKIEWICZ.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:
1. MICHAŁ GUĆ – WSPÓŁPRZEWODNICZĄCY GRDPP,

2. MAJA WAGNER.

W roku 2014 członkowie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego obradowali 17 razy. 
Podczas spotkań pracowali wspólnie oraz w dwóch zespołach roboczych: zespole ds. współpracy 
i zespole ds. finansów.  Efektem końcowym pracy członków Rady są nowe dokumenty, które zostały 
skonsultowane z gdyńskimi organizacji pozarządowymi. Do aktów tych należą: Karta Oceny Oferty 
wraz zasadami wypełniania przyjęta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, Program Współpracy 
Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oraz Wieloletni Program Współpracy 
Miasta Gdyni z organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2020 uchwalone przez Radę Miasta 
Gdyni. Opracowane przez Radę dokumenty mają stanowić podstawę współpracy miasta z pod-
miotami III sektora w najbliższych latach i usprawnić mechanizmy powierzania i wsparcia realizacji 
zadań publicznych.

Członkowie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego regularnie odbywali indywidualne 
spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, uważnie przyglądając się ich działalno-
ści i specyfice, a także poznając realne problemy i potrzeby. Spotkania te odbywały się w siedzi-
bach organizacji lub w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

W 2014 roku członkowie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaangażowani byli rów-
nież w organizację Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego prowadzili pracę poszcze-
gólnych zespołów tematycznych. Po wprowadzeniu nowych dokumentów przedstawiciele GRDPP 
przeprowadzili szkolenia informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz pracowników meryto-
rycznych Urzędu Miasta Gdyni.

Członkowie GRDPP opiniowali projekt Sprawozdania ze współpracy miasta Gdyni z organizacjami 
pozarządowymi w 2013 roku oraz zasiadali w komisjach oceniających zgłoszenia do strefy pozarzą-
dowej podczas Red Bull Air Race 2014 i Kalendarza Pozarządowego na rok 2015.
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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 refera-
tu. Do jednych z głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy, oprócz 
udzielania szeroko rozumianego wsparcia organizacjom pozarządowych w ich bieżącej działalno-
ści, wspieranie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz pro-
mowanie działań NGO’s-ów wśród mieszkańców Gdyni. Przedstawiciele organizacji mogą znaleźć 
w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, literaturę i akty 
prawne przydatne w pracy organizacji, a także uzyskać pomoc merytoryczną dotyczącą bieżącej 
działalności organizacji.

Lokal Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych to miejsce dla gdyńskich organizacji, w któ-
rym mogą się integrować poprzez cykliczne spotkania, prowadzić szkolenia, a także obchodzić tu-
taj swoje rocznice i święta. Na podstawie zawartych porozumień, organizowano spotkania różnych 
organizacji pozarządowych. W lokalu centrum spotkało się 76 organizacji pozarządowych, w tym 
55 organizacji na podstawie stałego grafiku spotkań. Łączna liczba spotkań wynosiła 1 034 (w tym 
82 jednorazowych), w których wzięło udział 18 782 uczestników.

Ponadto gdyńskie organizacje pozarządowe w siedzibie GCOP mają możliwość prezentowania ar-
tystycznych dokonań swoich podopiecznych. Od 19 lat działa tutaj galeria stworzona z myślą za-
równo o profesjonalnych artystach, jak i hobbystach oraz amatorach. W każdym roku kalendarzo-
wym odbywa się 12 wernisaży, inaugurujących kolejną wystawę. 

W roku 2014 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych było celem 10 wizyt studyjnych lide-
rów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii,  Grupy Wyszehradzkiej, Tu-
nezji,  którzy poznali szczegóły dotyczące współpracy samorządu Gdyni z III sektorem oraz zasady 
i cele funkcjonowania Centrum. 
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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 terenie Gdyni.  Na koniec roku liczył około  
719 organizacji. 

Udostępnianie lokali i budynków komunalnych

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali, budynków ko-
munalnych i nieruchomości dzięki wsparciu samorządu gdyńskiego. W roku 2014 w dyspozycji 
podmiotów III sektora znajdowały się 34 lokale użyczone nieodpłatnie, a kolejne 2 lokale udostęp-
niono z zastosowaniem preferencyjnej stawki czynszu.
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Kampania 1%

Pracownicy Centrum po raz 9. przygotowali i koordynowali kampanię „Mały procent, wielka spra-
wa!”, której celem było zachęcenie mieszkańców Gdyni do przekazania 1% podatku dochodowego 
na rzecz organizacji pożytku publicznego. W kampanii wzięło udział 35 organizacji. Na potrzeby 
Kampanii wydanych zostało 1500 sztuk broszur informacyjnych oraz 35 rodzajów ulotek (w 35 
różnych wzorach, po 1000 sztuk dla każdej organizacji). Wykorzystana została także makieta ze 
styroduru w kształcie „1%” z kampanii z roku 2012 oraz balony z nadrukiem.

Według informacji przekazach z gdyńskich Urzędów Skarbowych w zeznaniach podatkowych za 
rok 2013 ponad 49 % (przy średniej 43% w całej Polsce) gdyńskich podatników zadeklarowało chęć 
przekazania 1% podatku na OPP. Dzięki temu do organizacji trafiła kwota ponad 5 milionów złotych 
(całkowita kwota w Polsce to  506,5 ml zł). 
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Kalendarz Pozarządowy

W 8. edycji Gdyńskiego Kalendarza Pozarządowego zaprezentowane zostały organizacje, które  
w sposób szczególny zapisały się w życiu sektora obywatelskiego w naszym mieście. W ramach 
przeprowadzonego konkursu, komisja oceniająca wybrała 12 organizacji, które konsekwentnie 
podejmowały nowe wyzwania, stawiały czoła przeciwnościom losu, a także czyniły dobro wśród 
gdyńskiej społeczności. Dla zwycięskich organizacji zostały przeprowadzone indywidualne sesje 
fotograficzne, a ich uczestnikami były: 

• Fundacja AB Inwestor Skatepark Gdynia;

• Fundacja BOMALIHU;

• Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro Turris”;

• Fundacja SZKWAŁ Morze dla Młodzieży;

• Gdyńska Orkiestra Symfoniczna;

• Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”;

• Hufiec ZHP Gdynia;

• Polski Związek Krótkofalowców Pomorski Oddział Terenowy;

• Stowarzyszenie Chorych na chorobę Parkinsona i Ich Rodzin z Siedzibą w Gdyni;

• Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych;

• Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka;

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
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Podsumowanie

W ocenie przedstawicieli Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rok 2014 przyniósł wie-
le pozytywnych zmian w życiu III sektora w naszym mieście, jak i na linii samej współpracy miasta 
Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Do najważniejszych osiągnięć z pewnością można zaliczyć przygotowanie, skonsultowanie i wdro-
żenie nowego systemu oceny wniosków konkursowych. Nowe regulacje, podobnie jak zapisy Pro-
gramu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 i Wieloletniego pro-
gramu współpracy miasta Gdyni na lata 2015-2020 w całości opracowane zostały przez Gdyńską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 
W 2014 roku po raz kolejny można zaobserwować trend wzrostowy aktywności gdyńskich orga-
nizacji – objawiający się poprzez ilość złożonych wniosków, ilość realizowanych zadań, znaczący 
wzrost wkładu własnego organizacji, liczbę zadań wieloletnich oraz udział w pracach programo-
wych na linii sektor NGO – samorząd.

Aktywność organizacji zaobserwować można było również w samej przestrzeni publicznej mia-
sta. To właśnie dzięki ich inicjatywie oraz wsparciu miasta powstał największy w Polsce północnej 
skatepark. Po latach starań odsłonięto pomnik Gdynian Wysiedlonych. W obrębie dzielnicy Śród-
mieście realizowany jest festiwal murali Traffic Design, którego autorzy nagrodzeni zostali nagrodą 
artystyczną Prezydenta Gdyni. Na Bulwarze Nadmorskim od kilku lat realizowany jest natomiast 
projekt Gdynia Playground, który w 2014 roku zwyciężył z plebiscycie Sztuki Krajobrazu na najlep-
szą przestrzeń publiczną w Polsce.

Przed III sektorem w naszym mieście otwierają się nowe możliwości, a także stają kolejne cele i 
wyzwania. Do najważniejszych zaliczyć można partycypację organizacji w budżecie obywatelskim, 
ewaluację nowego systemu oceny wniosków konkursowych oraz aktywny udział w kolejnym Gdyń-
skim Forum Pozarządowym.
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Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
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www.gdynia.pl/pozarzadowa

www.facebook.com/gdynia.obywatelska 


