
UCHWAŁA NR XXI/588/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 lipca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN 
PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, 
Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 
poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 202 
poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, 
Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842, z 2011 r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 
poz. 887), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016), art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, 
Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 
poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 
poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, 
Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 
poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 
poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 
poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, 
Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r. Nr 137 poz. 1302, z 2004 
r. Nr 96 poz. 959, Nr 210 poz. 2135, z 2007 r. Nr 166 poz. 1172, z 2008 r. Nr 157 poz. 976, 
z 2009 r. Nr 118 poz. 989, z 2010 r. Nr 107 poz. 679, Nr 197 poz. 1309, z 2011 r. Nr 
5 poz. 13, Nr 112 poz. 654, Nr 122 poz. 696), art. 34 a. ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, 
z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049, 
z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780, z 2006 r. Nr 133 poz. 935, 
z 2008 r. Nr 219 poz. 1408, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 244 
poz. 1454), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Szczecin program "SZCZECIN PRZYJAZNY 
RODZINIE”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. W uchwale nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 
odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich” (Dz. Urz. Woj. z 2011 Nr 121 poz. 
2185), wprowadza się następujące zmiany: 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków miejskich 
lub korzystających z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się: 

1) o 50% za drugie dziecko, 

2) o 75% za trzecie dziecko, 

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko. 

2. Ulga, o której mowa w ust. 1 jest naliczana począwszy od najstarszego dziecka 
w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego lub ze świadczeń i usług 
wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych w jednej 
z form publicznego wychowania przedszkolnego.”.

§ 3. W uchwale nr X/222/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie 
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (Dz. Urz. Woj. 
z 2011 Nr 99 poz. 1811) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w uchwale nr X/222/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie 
opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych w różnej 
liczbie i przypadku, wyrazy "podstawa programowa wychowania przedszkolnego" 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opieka”; 

2) po §1 dodaje się §1a w brzmieniu „Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o „przedszkolach” rozumie się przez to prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego”; 

3) §2 otrzymuje brzmienie: „W przedszkolach pobierane są opłaty: 

1) za świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza bezpłatne 
nauczenie, wychowanie i opiekę, 

2) za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, po zamknięciu 
przedszkola ”; 

4) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Opłata, o której mowa w §2 pkt 1 dla najstarszego 
dziecka w rodzinie korzystającego z przedszkola wynosi 100%. Opłatę tą obniża się: 

1) o 50% kosztów, o których mowa w §3 ust. 3 za drugie dziecko z danej rodziny, 

2) o 75% kosztów, o których mowa w §3 ust. 3 za trzecie dziecko z danej rodziny, 

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko z danej rodziny”; 

5) W §7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Ulga, o której mowa w ust 1 jest naliczana 
począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze świadczeń i usług 
wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych 
w przedszkolu”. 

§ 4. W uchwale nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. 
w sprawie ceni opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów (Dz. Urz. Woj. z 2009 Nr 4 poz. 152; zm. z 2012 poz. 
33 i poz. 376) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §5 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Bilety rodzinne weekendowe wielodniowe ważne na 
wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele 
i święta dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej 
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1 dzieckiem do lat 16 (lub do lat 18 w przypadku kontynuowania nauki w gimnazjum). 
Bilet należy skasować przy pierwszym przejeździe pierwszego dnia wolnego od pracy. 
Ważny jest do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy. Jeśli 
bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od 
pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. Bilet jest ważny 
z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) oraz 
z legitymacją szkolną dziecka lub dokumentem, o którym mowa w §10 pkt 4 uchwały”. 

2) po §10 dodaje się §10a w brzmieniu: 

„1. Do korzystania z przejazdów z ulgą pojazdami lokalnego transportu zbiorowego na 
wszystkich liniach komunikacyjnych, z wyjątkiem linii turystycznych, uprawnieni są 
posiadacze Szczecińskiej Karty Rodzinnej (zwaną dalej SKR) do ukończenia 18 roku 
życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku gdy posiadacz SKR kontynuuje 
naukę w szkole gimnazjalnej, ponagimnazjalnej lub szkole wyższej, legitymujący się 
dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta. Ulga nie przysługuje 
rodzicom posiadającym SKR.”.

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie na miesięczne i trzymiesięczne 
elektroniczne bilety okresowe. 

3. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci z danej rodziny uprawnionych do 
posiadania SKR i wynosi 55% od ceny biletu normalnego w przypadku dwojga dzieci. Ulga 
ulega zwiększeniu o 10 p.p. (punktów procentowych) od ceny biletu normalnego za każde 
kolejne dziecko z danej rodziny uprawnione do posiadania SKR. Wysokość ulgi przysługuje 
w jednakowej wysokości dla wszystkich dzieci z danej rodziny uprawnionej do posiadania 
SKR.". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, za wyjątkiem § 4 , który wchodzi 
w życie z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/588/12 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 16 lipca 2012 r. 

Jednym z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego jest troska 
o godziwe warunki życia obywatela zamieszkującego na jej terytorium. Z uwagi na 
niekorzystne zjawiska społeczne, demograficzne i ekonomiczne zachodzące w Polsce 
w ostatnich dziesięcioleciach na szczególną uwagę zasługują rodziny i ich członkowie, 
którzy z różnych względów nie mogą korzystać z podstawowych dóbr dostępnych na 
terenie ich zamieszkania. Kierując się szczególną troską o los tych rodzin, Gmina Miasto 
Szczecin wprowadza program „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE”, zwany dalej 
„Programem”, którego głównym celem jest niwelowanie różnic pomiędzy obywatelami 
zamieszkującymi na terenie Szczecina oraz stwarzanie warunków do korzystania z różnych 
form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą te rodziny. Program ten ma 
charakter rozwojowy i w przyszłości mogą nim być objęci mieszkańcy Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, po spełnieniu warunków wymaganych przepisami prawa. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto 
Szczecin. 

§ 2. 1. Adresatami Programu są rodziny, zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin, 
mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci. 

2. Adresatami Programu mogą być także rodziny, zamieszkałe poza Gminą Miasto 
Szczecin, na terenie gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 
mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci, w przypadku przystąpienia tych gmin do 
Programu. 

§ 3. Celem Programu jest: 

1) zwiększenie dostępności dla rodzin i ich członków, do różnego rodzaju dóbr m. in. 
kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oferowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Miasto Szczecin i miejskie instytucje kultury oraz wsparcie 
w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego 
potrzebujących, a także do usług i towarów oferowanych przez inne instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane udziałem w Programie, 

2) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg, zniżek, udogodnień adresowanych do 
rodzin i ich członków, w szczególności poprzez zunifikowanie ofert już istniejących na 
rynku i powiązanie ich z innymi działaniami Gminy Miasto Szczecin np. Szczecińską 
Kartą Aglomeracyjną oraz Szczecińską Kartą Turystyczną, 

3) promocja miejsc przyjaznych rodzinie istniejących i powstających zarówno w sferze 
publicznej, pozarządowej jak i prywatnej, wyróżnionych certyfikatem wydawanym przez 
Gminę Miasto Szczecin. 

§ 4. Ważne informacje dla rodzin, promocja działań dotyczących programu oraz 
szczegółowe informacje na jego temat dostępne będą na stronie www.szczecin.pl oraz 
na www.szczecin.eu . 
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§ 5. Koordynacją działań związanych z realizacją Programu, z ramienia Gminy Miasto 
Szczecin, zajmą się wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Szczecin, do zadań których należeć będzie przede wszystkim wdrożenie, bieżące prowadzenie 
i monitorowanie funkcjonowania Programu a także prowadzenie negocjacji oraz zawieranie 
umów z innymi podmiotami oferującymi inne ulgi i zniżki dla posiadaczy Szczecińskiej 
Karty Rodzinnej - instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami zainteresowanymi udziałem w Programie, promocję tych podmiotów 
i oferowanych przez nie ulg w lokalnych mediach, oraz na stronach www, o których mowa 
w §4. 

SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA 

§ 6. 1. W celu zapewnienia możliwości korzystania z różnych wymienionych w § 3 dóbr 
wprowadza się Szczecińską Kartę Rodzinną, zwaną dalej „SKR”. 

2. Okres ważności SKR wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania. 

§ 7. SKR skierowana jest do: rodzin, przez co rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie 
Gminy Miasto Szczecin , składająca się z: 

1) rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci własne lub 
przysposobione w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia 
w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej 
lub szkole wyższej, 

2) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
149, poz. 887 z późn. zm.) dla co najmniej dwojga dzieci spełniających wymogi opisane 
w pkt 1. 

§ 8. Posiadaczem SKR może być dziecko, rodzic lub osoba sprawująca rodzinną pieczę 
zastępczą, będący członkiem rodziny, o której mowa w §7. 

§ 9. Posiadacz SKR uprawniony jest do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert 
bezpłatnych oferowanych w ramach Programu. 

§ 10. Instrumentami służącymi realizacji celów opisanych w §3 ust.1. są: 

1) zniżki w opłatach, w przypadku korzystania z płatnej oferty miejskich obiektów 
sportowych i oferty miejskich instytucji kultury i edukacji prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin, 

2) zniżki w opłatach za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin, 

3) zniżki w opłatach za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze – dydaktyczne 
wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczonej 
w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin lub żłobka miejskiego, 

4) zniżki, ulgi oraz dodatkowe świadczenia udzielane przez instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty, które wyrażą wolę udziału w Programie 
i podpiszą z Gminą Miasto Szczecin porozumienie, określające co najmniej rodzaj 
oferowanej zniżki, ulgi lub dodatkowego świadczenia oraz odpowiedzialność za jej 
nieudzielenie posiadaczowi SKR, 
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5) system certyfikatów przyznawanych podmiotom, organizującym miejsca zlokalizowane 
na terenie Gminy Miasto Szczecin, w których będą stworzone warunki do prawidłowego 
oraz godnego życia szczecińskich rodzin, 

6) bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych, stanowiących zasób biblioteczny 
szkoły, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych 
szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, nie korzystających 
z rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych, bądź innych, wynikających 
z zapisów innych ustaw. 

§ 11. W trosce o właściwą realizację celów wymienionych w §3 w Urzędzie Miasta 
Szczecin utworzone będzie stanowisko odpowiedzialne za wydawanie SKR na wniosek osoby 
uprawnionej, o której mowa w §12. 

§ 12. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku do Biura Obsługi Interesantów Urzędu 
Miasta Szczecin o wydanie SKR jest rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

§ 13. Szczegółowe warunki wydawania SKR, wzór wniosku oraz wzór karty określi 
Prezydent Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia. 

MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE 

§ 14. Wprowadza się certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE. 

§ 15. Przez MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE rozumie się wszystkie miejsca, 
zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Szczecin, w których będą stworzone warunki do 
prawidłowego oraz godnego życia szczecińskich rodzin np. miejsca z kącikami zabaw dla 
dzieci i miejscem do przewijania i karmienia dzieci, miejsca zapewniające profesjonalną 
i bezpieczną opiekę dla dzieci w czasie gdy rodzice lub opiekunowie korzystają z usług lub 
towarów oferowanych w tym miejscu. 

§ 16. Certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE jest przyznawany przez kapitułę 
w skład której wchodzą: po jednym radnym z klubów radnych Rady Miasta Szczecin, trzej 
przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecin wskazani przez niego oraz trzej przedstawiciele 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

§ 17. Certyfikat jest przyznawany na wniosek samego zainteresowanego podmiotu lub na 
wniosek co najmniej trzech członków kapituły. 

§ 18. Certyfikat jest przyznawany na okres rok kalendarzowego i może zostać decyzją 
kapituły przedłużony na kolejny rok kalendarzowy. 

§ 19. Certyfikat może być przyznawany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność 
na terenie Gminy Miasto Szczecin, a więc instytucji publicznej, organizacji pozarządowej lub 
innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub działalność niezarobkową. 

§ 20. Kapituła kierując się ilością i jakością propozycji oferowanych przez MIEJSCE 
PRZYJAZNE RODZINIE może przyznając certyfikat nadać miejscu od jednej do pięciu 
gwiazdek odzwierciedlających ww. cechy. 

§ 21. Podmiotowi, który otrzyma certyfikat przysługuje prawo do używania logotypu 
MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE na budynku miejsca certyfikowanego, używania 
logo we wszelkich materiałach reklamowych oraz informacyjnych podmiotu związanych 
z promocją tego typu działalności. 

§ 22. Lista podmiotów, które uzyskają certyfikat dostępna będzie na 
stronie www.szczecin.pl oraz na www.szczecin.eu . 
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§ 23. Szczegółowe warunki przyznawania certyfikatów, kryteria, które musi spełnić 
podmiot ubiegający się o udzielenie certyfikatu, oraz kryteria oceny jakości tych miejsc 
w celu przyznania im gwiazdek opisanych w §20 wzór wniosku, wzór logotypu certyfikatu 
MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE określi Prezydent Miasta Szczecin w drodze 
Zarządzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24. Program „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE” jest programem 
komplementarnym w stosunku do innych programów działających na terenie Gminy Miasto 
Szczecin. 
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