UCHWAŁA NR X/189/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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 2015 poz. 163, poz. 693), art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), art. 27 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), 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, Nr 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 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1265,
poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146,
poz. 1877, z 2015 r. poz. 357), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, poz.
914, z 2015 r. poz. 390), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, poz. 1529, z 2013 r. poz. 1014, z 2014 r. poz. 1051), 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. W uchwale Nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin,
określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
taryfowych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1593) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w Załączniku Nr 1:
a) wprowadza się pkt 16 o treści „Bilety miesięczne oraz bilety trzymiesięczne imienne sieciowe
na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych dla uczniów szkół
podstawowych – uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” – 1 zł,
b) nagłówek tabeli w punkcie 12 przyjmuje następujące brzmienie „Bilety miesięczne dla dzieci –
uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie nie będących uczniami szkoły
podstawowej”,
c) nagłówek tabeli w punkcie 13 przyjmuje następujące brzmienie : „Bilety trzymiesięczne dla
dzieci – uczestników programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” nie będących uczniami szkoły
podstawowej”.
2) w Załączniku nr 3:
a) w punkcie 1. podpunkt 4) wprowadza się literę d) o treści „Ulga dla dzieci będących uczniami
szkół podstawowych określona jest zgodnie z ceną wyznaczoną w pkt. 16 Załącznika nr 1 do
Uchwały nr VI/78/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin,
określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
taryfowych,
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b) w punkcie 1. podpunkt 4) litera b) otrzymuje brzmienie: „wysokość ulgi dla dzieci, o której
mowa w pkt. 4 uzależniona jest od liczby dzieci z danej rodziny uprawnionych do posiadania
SKR i wynosi 55% od ceny biletu normalnego w przypadku dwojga dzieci. Ulga ulega
zwiększeniu o 10 punktów procentowych od ceny biletu normalnego za każde kolejne dziecko
z danej rodziny uprawnione do posiadania SKR, maksymalnie do wysokości 99%. Ulga
przysługuje w jednakowej wysokości dla wszystkich dzieci z danej rodziny uprawnionych do
posiadania SKR. Ulgi opisane w niniejszym punkcie nie dotyczą dzieci będących uczniami
szkół podstawowych.
§ 2. Załącznik do uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1852, zm. z 2013 r.
poz. 179, poz. 2860, poz. 4535, z 2014 r. poz. 391) otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września
2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Artur Szałabawka
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Załącznik do Uchwały Nr X/189/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 28 lipca 2015 r.
Gmina Miasto Szczecin wprowadza program „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE”, zwany
dalej „Programem”, którego głównym celem jest wspieranie rodzin, mających na utrzymaniu co
najmniej dwoje dzieci oraz osób po 65. roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Szczecin. Programem mogą być objęci również mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego.
Postanowienia ogólne
§ 1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.
§ 2. 1. Adresatami Programu są rodziny mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci oraz
osoby po 65. roku życia.
2. Warunkiem korzystania z Programu jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Z Programu będą mogły korzystać rodziny mające na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci oraz
osoby po 65. roku życia zamieszkałe na terenie gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego, pod warunkiem przystąpienia takiej gminy do Programu.
4. Przystąpienie do Programu następuje w formie porozumienia.
§ 3. 1. Celem Programu jest:
1) zwiększenie dostępności różnego rodzaju dóbr kultury oraz usług związanych z wypoczynkiem,
sportem, rekreacją, turystyką i edukacją, oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Szczecin,
2) zwiększenie dostępności usług i towarów oferowanych przez inne podmioty biorące udział
w Programie,
3) wsparcie rodzin w procesie wychowawczym.
2. Sposobem realizacji Programu będzie opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg,
zniżek, udogodnień adresowanych do rodzin oraz osób po 65. roku życia, a także unifikacja ofert już
istniejących i powiązanie ich z innymi działaniami Gminy Miasto Szczecin, w tym ze Szczecińską
Kartą Aglomeracyjną oraz Szczecińską Kartą Turystyczną.
3. W ramach Programu promowane będą miejsca przyjazne rodzinie oraz osobom po 65. roku
życia; miejsca te będą wyróżniane certyfikatem wydawanym przez Gminę Miasto Szczecin.
§ 4. Informacje na temat Programu dostępne będą na stronie www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.
§ 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 ulgi i zniżki dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz
Szczecińskiej Karty Seniora - instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami zainteresowanymi udziałem w Programie, promocja tych podmiotów i oferowanych przez
nie ulg w lokalnych mediach oraz na stronie www, o której mowa w § 4.
Szczecińska Karta Rodzinna
§ 6. W celu zapewnienia możliwości korzystania z Programu wprowadza się Szczecińską Kartę
Rodzinną, zwaną dalej „SKR”.
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§ 7. 1. Prawo do posiadania SKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, zamieszkującej na
terenie Gminy Miasto Szczecin, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim
utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej w trybie stacjonarnym,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

się

orzeczeniem

2. Przez członka rodziny wielodzietnej zamieszkującej na terenie Gminy Miasto Szczecin rozumie
się również dziecko lub rodzica zamieszkałego na terenie innego powiatu funkcjonującego
w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego
zorganizowanej na potrzeby Gminy Miasto Szczecin.
3. Członkami rodziny wielodzietnej są :
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się również osoby sprawujące rodzinną formę pieczy
zastępczej lub prowadzące placówkę opiekuńczo –wychowawczą typu rodzinnego, w tym na
zlecenie Gminy Miasto Szczecin oraz opiekun prawny dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko – również dziecko, nad którym rodzic (rodzice) sprawuje pieczę zastępczą oraz osobę
przebywającą w dotychczasowej rodzinnej formie pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego, o której mowa w art. 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),
spełniające kryterium opisane w ust. 1 i 2.
4. Prawo do posiadania SKR nie przysługuje:
1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył władzę rodzicielską
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że posiada pełną władzę rodzicielską nad
co najmniej dwójką dzieci;
2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo –
wychowawczą typu rodzinnego i jego małżonkowi, w stosunku do dzieci, co do których sąd orzekł
o ich odebraniu z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
5. SKR mogą otrzymać również rodziny składające się z osób, o których mowa w ust. 1 i
3 zamieszkałe na terenie innych gmin wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego, w przypadku przystąpienia do Programu gminy będącej miejscem zamieszkania
tych rodzin.
§ 8. Posiadaczem SKR może być dziecko, rodzic, opiekun prawny dziecka lub osoba sprawująca
rodzinną pieczę zastępczą, będąca 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. 1. System ulg, zniżek i ofert bezpłatnych oferowanych w ramach Programu obejmuje:
1) zniżki w obiektach sportowych, instytucjach kultury i placówkach edukacyjnych prowadzonych
przez Gminę Miasto Szczecin;
2) zniżki w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Gminę
Miasto Szczecin;
3) zniżki w opłatach za świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne
wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczonej
w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych
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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, a także wykaz towarów bądź usług objętych porozumieniem oraz
odpowiedzialność za niewywiązanie się z porozumienia;
5) system certyfikatów przyznawanych podmiotom organizującym miejsca zlokalizowane na terenie
Gminy Miasto Szczecin bądź na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których
będą stworzone warunki do prawidłowego oraz godnego życia rodzin;
6) wypożyczenie na okres całego roku szkolnego podręczników szkolnych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych realizowanych w zakresie kształcenia ogólnego oraz zeszytów ćwiczeń do
obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach kształcenia ogólnego, stanowiących
zasób biblioteczny szkoły dla uczniów szkół podstawowych z rodzin posiadających troje i więcej
dzieci (dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, kontynuujące naukę
w systemie dziennym w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, legitymujące
się dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta studiów stacjonarnych). Podręczniki
oraz zeszyty ćwiczeń przysługują tym uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Szczecin, którzy nie korzystają z rządowych programów wyrównywania szans
edukacyjnych, bądź innych programów wynikających z innych ustaw. Podręczniki oraz zeszyty
ćwiczeń przysługują uczniom posiadającym SKR.
2. W przypadku przystąpienia do Programu gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
zniżki i ulgi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 mogą być również udzielane przez gminne instytucje
kultury, sportu i edukacji prowadzone przez gminy przystępujące do Programu.
§ 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. 1. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie SKR jest członek rodziny
wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Wniosek o przyznanie SKR składany w formie dokumentu elektronicznego opatrzony musi być
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku składania
wniosku w formie dokumentu elektronicznego do wniosku załącza się zeskanowane dokumenty
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
§ 13. Szczegółowe warunki wydawania SKR, wzór wniosku oraz wzór karty określi Prezydent
Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia.
Szczecińska Karta Seniora
§ 14. 1. W celu zapewnienia możliwości korzystania z Programu wprowadza się Szczecińską
Kartę Seniora, zwaną dalej „SKS”.
2. Ważność SKS wygasa w przypadku śmierci posiadacza bądź złożenia przez niego rezygnacji
z jej posiadania.
§ 15. Posiadaczem SKS może być osoba, która w chwili złożenia wniosku ukończyła 65. rok życia
oraz posiadająca dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Szczecin lub
zamieszkanie na terenie gminy, która przystąpiła do programu.
§ 16. 1. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o wydanie SKS jest osoba, o której mowa w § 15.
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2. Wniosek o przyznanie SKS składany w formie dokumentu elektronicznego opatrzony musi być
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku składania
wniosku w formie dokumentu elektronicznego do wniosku załącza się zeskanowane dokumenty
zgodnie z obowiązującymi zasadami.
§ 17. Szczegółowe warunki wydawania SKS, wzór wniosku oraz wzór karty określi Prezydent
Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia.
Miejsce Przyjazne Rodzinie
§ 18. Wprowadza się certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE.
§ 19. Przez MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINIE rozumie się wszystkie miejsca zlokalizowane na
terenie Gminy Miasto Szczecin oraz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które
spełnią określone warunki.
§ 20. Certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE przyznawany jest 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.
§ 21. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Szczecin w drodze Zarządzenia.
§ 22. Certyfikat przyznawany jest na wniosek zainteresowanego podmiotu lub na wniosek co
najmniej trzech członków kapituły.
§ 23. Certyfikat przyznawany jest na okres roku kalendarzowego i może zostać przedłużony
decyzją kapituły na kolejny rok kalendarzowy.
§ 24. Certyfikat może być przyznany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność na terenie
Gminy Miasto Szczecin oraz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z wyłączeniem
podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż alkoholu, wyrobów
tytoniowych lub innych wyrobów bądź usług niekorzystnie wpływających na zdrowie rodzin.
§ 25. Kierując się liczbą i jakością propozycji oferowanych przez MIEJSCE PRZYJAZNE
RODZINIE kapituła może przy przyznawaniu certyfikatu nadać miejscu od jednej do pięciu gwiazdek.
§ 26. Podmiotowi, który otrzyma certyfikat przysługuje prawo do używania logotypu MIEJSCA
PRZYJAZNEGO RODZINIE w certyfikowanym miejscu oraz do używania tego logotypu we
wszelkich swoich materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych.
§ 27. Lista podmiotów, które
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.

uzyskają

certyfikat

dostępna

będzie

na

stronie

§ 28. Szczegółowe warunki przyznawania certyfikatów, kryteria, które musi spełnić podmiot
ubiegający się o przyznanie certyfikatu oraz kryteria oceny jakości tych miejsc w celu przyznania im
gwiazdek opisanych w § 27, a także wzór wniosku, wzór logotypu MIEJSCA PRZYJAZNEGO
RODZINIE i wzór certyfikatu MIEJSCA PRZYJAZNEGO RODZINIE określi Prezydent Miasta
Szczecin w drodze Zarządzenia.
Miejsce Przyjazne Seniorom
§ 29. Wprowadza się certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM.
§ 30. Przez MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM rozumie się wszystkie miejsca zlokalizowane
na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które
spełnią określone warunki.
§ 31. Certyfikat MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM jest przyznawany przez Radę ds.
Seniorów powoływaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
§ 32. Certyfikat jest przyznawany na wniosek zainteresowanego podmiotu lub na wniosek co
najmniej trzech członków Rady ds. Seniorów.
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§ 33. Certyfikat jest przyznawany na okres roku kalendarzowego i może zostać decyzją Rady ds.
Seniorów przedłużony na kolejny rok kalendarzowy.
§ 34. Certyfikat może być przyznany każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność na terenie
Gminy Miasto Szczecin oraz na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z wyłączeniem
podmiotów, których głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż alkoholu, wyrobów
tytoniowych lub innych wyrobów bądź usług niekorzystnie wpływających na zdrowie seniorów.
§ 35. Podmiotowi, który otrzyma certyfikat przysługuje prawo do używania logotypu MIEJSCA
PRZYJAZNEGO SENIOROM w certyfikowanym miejscu oraz do używania tego logotypu we
wszelkich swoich materiałach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych.
§ 36. Lista podmiotów, które
www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl.

uzyskają

certyfikat

dostępna

będzie

na

stronie

§ 37. Szczegółowe warunki przyznawania certyfikatów, kryteria, które musi spełnić podmiot
ubiegający się o przyznanie certyfikatu, wzór wniosku, wzór logotypu MIEJSCA PRZYJAZNEGO
SENIOROM, wzór certyfikatu MIEJSCA PRZYJAZNEGO SENIOROM określi Prezydent Miasta
Szczecin w drodze Zarządzenia.
Postanowienia końcowe
§ 38. Program „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE” jest komplementarny w stosunku do
innych programów funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.
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