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Poniższe zestawienie zawiera skrótowe informacje z przebiegu realizacji sektorowych programów 
rozwoju. Poszczególne sprawozdania zostały uszeregowane zgodnie z czterema celami strategicznymi 
Strategii Rozwoju Koszalina, tj.: 

1. Koszalin sprawny komunikacyjnie 
2. Nowoczesna gospodarka  
3. Przyjazna przestrzeń miejska 
4. Czyste środowisko 

Informacje stanowią opracowania merytorycznych komórek Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, 
obejmują okres sprawozdawczy – 2020 rok.   

 

KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA 
LATA 2015-2025 DLA MIASTA KOSZALINA I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z 

GMINĄ MIASTO KOSZALIN POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU 
PUBLICZNEGO 
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Badany element planu Zakres i narzędzia badania Dane za 2019 rok 

Zapewnienie 
dostępności 
do transportu,  
w tym osobom 
niepełnosprawnym 

 udział pojazdów niskopodłogowych 
w inwentarzu operatora 

 udział pojazdów wyposażonych w 
zapowiedzi głosowe przystanków 

 stosunek cen biletów do 
przeciętnego wynagrodzenia 

 relacja ceny biletu okresowego do 
odpowiedniego biletu 
jednorazowego 

 liczba przystanków na 1 km2 

 93 % autobusów jest niskopodłogowych,  
 90 % autobusów jest wyposażonych w zapowiedzi głosowe 

przystanków (wszystkie pojazdy niskopodłogowe i część 
wysokopodłogowych),  

 w 2020 roku za przeciętne wynagrodzenie (wynoszące 5.167,47 
zł brutto) można było zakupić 1781 biletów jednorazowych/30-
minutowych (2,90 zł za bilet normalny),  

 cena biletu 30-dniowego (86 zł według taryfy normalnej) równa 
się wartości 29 biletów jednorazowych/30-minutowych (2,90 zł 
za bilet normalny),  

 na terenie miasta jest 330 przystanków, powierzchnia 98 km2 co 
daje 3,4 p/1 km2 

Redukcja 
negatywnego wpływu 
transportu na zdrowie 
i bezpieczeństwo 
mieszkańców 

 struktura pojazdów w inwentarzu w 
przekroju norm czystości spalin 

 udział autobusów dostosowanych 
do paliwa ekologicznego i 
elektrycznych w ogólnej liczbie 
pojazdów w ruchu 

 brak pojazdów nieposiadających normę spalania EURO, 
dominuje w strukturze taboru EURO 5, EURO 2 posiadają tylko 
autobusy wysokopodłogowe,  

 brak pojazdów spełniających warunki ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku. 

Redukcja 
zanieczyszczenia 
powietrza i hałasu 
oraz efektu 
cieplarnianego i 
zużycia energii 

 struktura pojazdów w inwentarzu w 
przekroju norm czystości spalin 

 brak pojazdów nieposiadających normę spalania EURO, 
dominuje w strukturze taboru EURO 5, EURO 2 posiadają tylko 
autobusy wysokopodłogowe.  

 Nie zakupiono nowych autobusów. 

Efektywność 
ekonomiczna 
transportu osób 

 wskaźnik odpłatności usług [%] 
 amortyzacja taboru/koszty ogółem 

[%] 

 23,81% kosztów jest pokrywanych przez przychody z biletów i 
zysk z działalności dodatkowej (dane uwzględniające program 
„Dzieciaki bez biletów” i koszt wozokilometra 8,80 zł),  

 koszt amortyzacji taboru 2.623.694,00 zł - koszty ogółem 
działalności MZK w zakresie komunikacji miejskiej 26.541.527,00 
zł - % udział amortyzacji w kosztach ogółem 9,88 % 

Integracja transportu 
 liczba przystanków węzłowych 

integrujących transport miejski oraz 
transport regionalny 

 jeden, Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym i 
autobusowym. 

System taryfowy i 
inne elementy oferty 
przewozowej 

 wielkość popytu 
 struktura popytu 
 wskaźniki odpłatności usług – w 

przekroju linii i obszarów 

 W związku z sytuacją pandemii w 2020 r. nie zostały wykonane 
badania wielkości, struktury popytu oraz wskaźnika odpłatności 
usług. 

Dostosowanie oferty 
przewozowej do 
potrzeb 
przewozowych, 
popytu i preferencji 
komunikacyjnych 

 cyklicznie realizowane badania 
popytu, potrzeb, preferencji i 
zachowań transportowych 
mieszkańców 

 W związku z sytuacją pandemii w 2020 r. nie zostały wykonane 
badania wielkości, struktury popytu oraz wskaźnika odpłatności 
usług. 
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NOWOCZESNA GOSPODARKA 

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017-2021 

 

Prezentowany dokument zawiera wyciąg ze Sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Turystyki dla 
Miasta Koszalina na lata 2017-2021(PRT), przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/557/2017 Rady Miejskiej 
w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r., będącego aktualizacją zapisów poprzedniego Programu Rozwoju 
Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013-2016.  

Sprawozdanie dotyczy okresu za rok 2020. W dokumencie zebrano i przeanalizowano zarówno pod 
kątem ilościowym, jak i jakościowym informacje dotyczące postępów i efektów realizacji poszczególnych 
projektów zawartych w Programie oraz stopień realizacji celów rozwoju turystyki. Dane dotyczące 
realizacji projektów zostały uzyskane od ich Realizatorów w formie Kart Monitorowania. 

UWAGA! 

W marcu 2020 roku rozpoczęła się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z tym, część 
projektów ze względu na obostrzenia, nie mogła zostać zrealizowana, część projektów została 
zorganizowana w reżimie sanitarnym co spowodowało ograniczenia w uczestnictwie w imprezach 
i wydarzeniach zarówno kulturalnych jak i sportowych. 

Pandemia spowodowała również modyfikacje w budżecie Urzędu Miasta oraz jej jednostek. 
Pieniądze zostały przekazane na walkę z rozprzestrzeniającą się pandemią. Ten fakt spowodował, 
że część zadań zaplanowanych na 2020 roku nie zostało sfinansowanych. W przypadku dwóch 
projektów Targ młyński oraz Szlak Tradycji Miejskich realizator odstąpił od realizacji projektów.  

Analiza obszarów działań strategicznych PRT 2017-2021: 

PRT na lata 2017 -2021 zakłada realizację 47 projektów, które zostały pogrupowane w czterech 
obszarach działań strategicznych. Podział jest załącznikiem do niniejszego wyciągu.  

W roku 2020 zrealizowano 38 % (tj. 18 z 47 projektów). Największą ilość projektów zrealizowano  
w ramach obszaru Wypoczynkowy Koszalin (9) oraz Poznawczy Koszalin (7). Dla porównania w roku 
2019 zrealizowano  - 53% (tj. 25) założonych projektów. Najwięcej projektów było zrealizowanych w 
obszarze Poznawczy Koszalin (13) oraz Wypoczynkowy Koszalin (10). 

Były to  przede wszystkim działania o charakterze cyklicznym, głównie imprezy kulturalne i sportowe, 
które zgodnie z założeniami aktualnego Programu powinny być dalej  realizowane. Jednakże część 
imprez (organizowanych przez Stowarzyszenie SFX) było realizowanych w ścisłym reżimie 
sanitarnym, co spowodowało ograniczenia w liczbie uczestników.  
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W roku 2020 w trakcie realizacji było 15 % (tj.  7) projektów wpisanych do PRT 2017-2021.  
W porównaniu do roku 2019, w trakcie realizacji było 23% (tj. 11 ).  

Do działań tych zaliczamy przede wszystkim długofalowe inwestycje tj. Rozbudowa infrastruktury 
rowerowej, Modernizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej czy Wzmocnienie wizerunku Regionalnego 
Centrum Informacji Turystycznej1. Specyfika tych projektów polega na tym, że ich realizacja objęta jest 
zdecydowanie dłuższą perspektywą czasową niż ta ujęta w PRT 2017-2021. 

W roku 2020 nie zostało zrealizowanych 22 projekty co stanowi 47 % ogółu wpisanych do PRT 2017-
2021 projektów. W roku 2019, liczba niezrealizowanych projektów  wyniosła 11, co stanowi 23% całości 
projektów,  

Pełna treść Sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017-
2021 za rok 2020 stanowi Załącznik nr 1 oraz dostępne jest na stronie internetowej: www.koszalin.pl  
w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017-2026 

 

Zgodnie z zapisami przyjętymi w „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 
2026” (GPR) przyjętym Uchwałą nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z 20 grudnia 2018 roku w celu 
zapewnienia efektywności i transparentności podejmowanych działań – program podlega 
monitoringowi i ewaluacji. Zarówno przyjęte procedury wdrożeniowe, jak i główne założenia są spójne 
ze Strategią Rozwoju Koszalina. Przedstawiony w załączniku nr 2 dokument stanowi pierwszy raport 
sporządzany dla GPR. Polega na przeprowadzeniu monitoringu stopnia realizacji celów, tj.: 
 
1. Aktywne społeczeństwo obszaru rewitalizacji, 
2. Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji, 
3. Przyjazna przestrzeń obszaru rewitalizacji 
 
poprzez analizę aktualnego poziomu wskaźników wykorzystywanych na etapie delimitacji obszarów 
zdegradowanych. 
 
Na podstawie zgromadzonych danych oraz szerszych analiz społeczno - gospodarczych w 2017 roku 
wyznaczono obszar rewitalizacji miasta Koszalina, który zamieszkiwany był wówczas przez około 28 tys. 
os. (ok. 28% ogólnej liczby ludności), zajmując 4,77 km2 (ok. 4,85% ogólnej powierzchni Miasta). 
Zlokalizowany został w następujących jednostkach (lub ich częściach): 

                                                                 

1 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Zachodnie (którego częścią było Regionalne Centrum Informacji Turystycznej) jest w 
likwidacji. W 2019 roku RCIT został włączony w struktury CK 105 i funkcjonuje pod nazwą Centrum Informacji Kulturalnej i 
Turystycznej.  
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 Osiedle Tysiąclecia (w całości) 
 Os. Śródmieście (w całości) 
 Oś. Lechitów (z wyłączeniem terenów nowej zabudowy przy ul. Wenedów, gdzie nie 

zidentyfikowano zjawisk kryzysowych) 
 Oś. Nowobramskie (wschodni fragment do torów kolejowych) – wskazany obszar obejmuje 

tereny należące do centrum miasta oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 
ogólnomiejskich 

 Oś. Wspólny Dom (kwartały pomiędzy ulicami Piłsudskiego – Waryńskiego – Hołdu Pruskiego – 
Zwycięstwa oraz po przeciwnej stronie Zwycięstwa; ulice Wyspiańskiego, Chełmońskiego, część 
Wojska Polskiego) – wskazany obszar jest funkcjonalnie powiązany ze śródmieściem, obejmuje 
zabudowę śródmiejską mieszkalno – usługową oraz zabudowę wielorodzinną. 

Wyżej wymienione lokalizacje (obszar rewitalizacji) stanowiły podstawę do przeprowadzenia 
monitoringu. Analizie poddano 15 wskaźników, dla których wartość bazową stanowiły dane z 2015 roku. 
Pozyskano dane dla 12 wskaźników. Z uwagi na brak możliwości wyodrębnienia danych dla obszaru 
rewitalizacji w 3 wskaźnikach, umieszczono adnotację "brak możliwości wyodrębnienia danych dla 
obszaru rewitalizacji" – a napotkane trudności zostaną opisane w raporcie ewaluacyjnym dla GPR. 
 
Uwzględniając charakter rewitalizacji – jej kompleksowe podejście mające na celu rewitalizację nie tylko 
przestrzeni, ale również odbudowę więzi, relacji międzyludzkich – ważnym aspektem są działania 
integrujące mieszkańców obszaru rewitalizacji. Należy zaznaczyć, że wiele spośród założonych do 
realizacji zadań zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i miękkim nie zostało zrealizowanych, co 
związane było z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS CoV - 2. 
 

Pełna treść Sprawozdania za lata 2018 – 2020 z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Koszalina na lata 2017 - 2026 stanowi Załącznik nr 2 oraz dostępne jest na stronie internetowej: 
www.koszalin.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2019 - 2023 

 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2023 został przyjęty uchwałą Nr IX/166/2019 Rady 
Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2019 roku pod pozycją 
Nr 5204. Program stanowi kontynuację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018 
przyjętego uchwałą Nr XLI/609/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku (Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2014 roku pozycja Nr 2010). 

Celem przyjętego w 2019  r. programu jest określnie kierunków działań i zadań służących poprawie stanu 
zachowania zabytków, eksponowaniu walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystaniu zabytków dla 
potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych oraz poprawa kondycji dziedzictwa kulturowego.  

W Programie określone zostały 3 cele perspektywiczne, na które składają się cele operacyjne, w ramach 
których zaplanowano do realizacji zadania oraz dotyczące ich propozycje działań.  
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W zakresie utrzymania i wyeksponowania zachowanych zasobów i struktury krajobrazu kulturowego 
(cel nr 1) w 2020 r.: 

 prowadzona była gminna ewidencja zabytków, która była udostępniona na stronie: 
www.bip.koszalin.pl wraz z mapą geoprzestrzenną oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w formie 
zbioru kart adresowych zabytków, 

 do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadzano ustalenia, 
których celem było utrzymanie i ochrona obszarów najcenniejszych kulturowo. W 2020 r. 
przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Władysława IV- Śniadeckich 
- Bukowa” w Koszalinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 
maja 2020 r. poz. 2296), w którym wskazano obiekt Kościoła pod wezwaniem Świętego Kazimierza 
jako dobro kultury współczesnej. Ponadto rozpoczęto 3 procedury zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w których zostaną uwzględnione przepisy dotyczące ochrony 
zabytków, 

 realizowano prace w zakresie utrzymania zieleni i czystości w miejskich parkach. W 2020 r. 
dokonano wycinki 51 szt. drzew na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki, 2 drzew w Parku 
im. Książąt Pomorskich „B” i 1 szt. w Parku im. Książąt Pomorskich „A”, 

 na bieżąco prowadzono monitoring stanu zachowania zabytków w zasobach komunalnych; 
 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na które z budżetu miasta 
mogą być przyznawane dotacje celowe, 

 ze względu na konieczność zapewnienia środków finansowych niezbędnych do zwalczania 
pandemii COVID-19 zostało wstrzymane postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy 
projektu budowlanego obejmującego zakresem prace konserwacyjne odrestaurowanych 
w latach 2005 – 2009 odcinków murów obronnych, 

 na bieżąco realizowano opiekę nad historycznymi nekropoliami miasta Koszalina (tj. na terenie 
cmentarzy ewangelickich i żydowskiego) w zakresie prac utrzymania zieleni i czystości. 

W zakresie funkcjonowania dziedzictwa kulturowego w procesach aktywizacji społecznej i ekonomicznej 
(cel nr 2) w 2020 r.: 

 prowadzono działania promocyjne w oparciu o informacje przekazywane przez instytucje 
kultury, w tym Muzeum w Koszalinie (strona www.koszalin.pl, Facebook, Instagram), 
upowszechniające między innymi produkt turystyczny „Kultura Jamneńska”, 

 udostępniono publikacje zawierające informacje o koszalińskich zabytkach, a także informator 
„Turystyczny Koszalin”, plan centrum miasta z opisem Staromiejskiej Trasy Turystycznej, 
informator rowerowy „Rowerowy Koszalin”, bezpłatną aplikację mobilną „Turystyczny Koszalin”, 

 odbył się Jarmark Jamneński, w którym wzięło udział 15 wystawców, światowy Dzień Dziergania 
w Miejscach Publicznych oraz zorganizowano Dzień Ojca w Zagrodzie Jamneńskiej. 

W zakresie powstawania świadomych więzi lokalnych społeczności z dziedzictwem kulturowym 
i potrzeby jego zachowania (cel nr 3) w 2020 r. : 

 kontynuowano lekcje biblioteczne wpisane w stałą ofertę KBP, w tym prowadzono działania on-
line,  
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 stworzono grę miejską „Wytropić zbójców z Gracjanem”- w oparciu o legendę „O zbójcach 
z Góry Chełmskiej” zostały zaprojektowane sylwetki zbójców, 11 postaci wydrukowanych na PCV 
znalazło swoje miejsce w różnych punktach miasta. Każda z postaci została opatrzona 
biogramem pisarza, fragmentem legendy jego autorstwa i kodem QR, odsyłającym do zakładki 
na stronie internetowej www.biblioteka.koszalin.pl. Można tam pobrać różne materiały, 
np. ilustracje, krzyżówki, rebusy, kolorowanki oraz tekst legendy. Gra polega na poszukiwaniu 
zbójców w mieście, sczytaniu kodu QR,  

 w lutym miała miejsce wystawa biograficzna przygotowana na podstawie materiałów 
ze spuścizny artysty rzeźbiarza Zygmunta Wujka, przechowywanej w Archiwum Państwowym 
w Koszalinie. Wystawa towarzyszyła promocji książki „Zygmunt Wujek. Artysta nietypowy” 
autorstwa Anny Gut-Czerwonki,  

 w ramach obchodów Dni Koszalina 2020 on-line, w dniach 20-24 maja, Koszalińska Biblioteka 
Publiczna przypomniała sylwetkę Gracjana Bojara-Fijałkowskiego - autora naszych regionalnych 
legend,   

 muzeum w Koszalinie przeprowadziło 7 lekcji muzealnych dla 115 uczestników, kontynuowano 
program Zima w Muzeum oraz Lato w Muzeum. Odbyły się 2 spotkania warsztatowe dla 24 
seniorów. Przeprowadzono również warsztaty z ceramiki i plastyki obrzędowej. 

Ze względu na ograniczenia funkcjonowania wielu jednostek, w tym jednostek kultury oraz systemu 
oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wiele zaplanowanych 
działań zostało przesuniętych na czas, w którym warunki epidemiczne pozwolą na ich realizację. 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 
 
Zasady funkcjonowania Programu reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.  

W ramach Programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne 
uprawnienia rodzinom wielodzietnym, z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód w rodzinie. 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z systemu zniżek oferowanych przez różne 
podmioty m.in. z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, bankowej, paliwowej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Program zatem w realny sposób wspiera budżet rodzin wielodzietnych. 
 

Wybrane dane dotyczące ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” w Koszalinie w 2020 roku 

Wskaźnik Łącznie 

Liczba rodzin, które w ww. okresie złożyły 
wniosek o Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny 

299 
rodziny  
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PROGRAM KOSZALIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

24 października 2013 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/558/2013 z późń. zm. Koszalin, jako jedno 
z pierwszych miast w kraju, wprowadziło Koszalińską Kartę Dużej Rodziny.  

Następnie na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 
1832 z późn. zm.). wdrożono w Koszalinie Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. 

Beneficjentami Programu są rodziny zamieszkujące Koszalin, składające się z rodziców (lub jednego 
rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 
roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia. 
Beneficjentami Programu są także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo 
– wychowawcze z terenu Koszalina. 

 
DANE ZA ROK 2020 (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.) 

Liczba przyznanych w ww. okresie 
duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny 

21 
sztuk 

 
 

Liczba wniosków w ww. okresie o 
przyznanie dodatkowej formy 
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 

50 

Łączna liczba rodzin korzystających z 
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  
(stan na dzień 31 grudnia 2020 roku): 

 
1509 rodzin posiadających przynajmniej jedną 
zamówioną kartę tradycyjną lub 
elektroniczną/ 5788 osób/ 
2646 rodziców i 3142 dzieci 

 

wskaźnik łącznie 

Nowe rodziny, które przystąpiły do programu „Koszalińska 
Karta Dużej Rodziny” (80) 

Liczba rodziców 134 

Liczba dzieci 243 

Łączna liczba osób 377 

Liczba rodzin z trojgiem dzieci 
75  

(w tym jedna 
rodzina 
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PARTNERZY PROGRAMU „KOSZALIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY” 

W 2020 roku do Programu przystąpiło 4 nowych partnerów. 

 ABRA20 S.C.  
 BZ GROUP SP. Z O.O.  
 ADWO24  
 PHU „OWEX”  

 

Pełna treść informacji z realizacji Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” za rok 2020 
stanowi Załącznik nr 2 oraz znajduje się na stronie internetowej: www.koszalin.pl w zakładce  
STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA.  

wnioskowała na 
1 dziecko) 

Liczba rodzin z czworgiem dzieci 5 

Liczba rodzin z pięciorgiem  dzieci 0 

Liczba rodzin z sześciorgiem dzieci 0 

Liczba rodzin z siedmiorgiem dzieci 0 

Rodziny, które zdecydowały się przedłużyć „Koszalińską Kartę 
Dużej Rodziny” (8) 

Liczba rodziców 2 

Liczba dzieci 10 

Łączna liczba osób 12 

Rodziny, które zostały uzupełnione o nowych członków rodziny 
(14) 

Liczba członków programu Karta Dużej Rodziny – 5 518 
(wg stanu na 31 grudnia 2020 r.) 
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PROGRAM KOSZALIŃSKA KARTA SENIORA 

 

Program Koszalińska Karta Seniora został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie XVII/210/2016  
z dnia 28 stycznia 2016 r. Wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. 

Statystyka: 

 Ogólna liczba seniorów, którzy ukończyli 60 lat na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 32 151 osób. 
 W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku  wydano 454 Karty. 
 Ogółem od początku realizacji Programu wydano 14 404 Kart  dla  44,89 % osób uprawnionych. 

 

Ogólne warunki otrzymania Koszalińskiej Karty Seniora: 

 Karta wydawana jest na wniosek osoby, która ukończyła  60 rok życia i mieszka w Koszalinie. 
 Karta zawiera imię i nazwisko oraz numer i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość uprawnionego. 
 Karta wydawana jest bezterminowo. 

Realizatorzy Programu: 

Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które  w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg na rzecz seniorów. Są to: 

 samorządowe instytucje kultury, 
 jednostki prowadzące działalność z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji niepowiązane  

z samorządem wyrażające chęć włączenia się do Programu, 
 przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyrażający chęć uczestnictwa w Programie. 

Partnerzy Programu  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku osobom posiadającym Koszalińską Kartę Seniora ulgi i zniżki oferuje 140 
podmiotów.  

Zniżki udzielone przez Partnerów 

Uchwała Rady Miejskiej nie nakłada na Partnerów Programu obowiązku prowadzenia statystyk 
i corocznego raportowania realizacji Programu. Większość przedsiębiorców nie prowadzi ewidencji 
udzielonych ulg. Stąd nie jest możliwe przedstawienie pełnego obrazu efektów Programu „Koszalińska 
Karta Seniora”. Z dostępnych danych wynika, że w 2020 roku Mieszkańcy Koszalina, posiadający 
Koszalińską Kartę Seniora najchętniej korzystali z oferty: 

1. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - 362 osób (Bilety na niedzielne spektakle BTD w 
wysokości 15 zł). 
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2. Muzeum - 71 osób (ceny biletu wstępu na wszystkie wystawy w Muzeum w każdy dzień 

tygodnia za 1 zł). 

3. Filharmonia Koszalińska - 81 osób ( ulgi na bilety na koncerty). 

4. Centrum Kultury 105 – 880 osób (ulgi na karnety na seanse w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego, bilety na filmy proponowane w bieżącym repertuarze kina, bilety na seanse 

eventowe, bilety na retransmisje m.in. Opera, Teatr, udział w amatorskim ruchu artystycznym). 

5. Parku Wodnego – 19 610 osób (aktywny senior- bilet 2 godzinny 12 zł/osoba w strefie rekreacji                    

i na basenie sportowym od poniedziałku do niedzieli w godzinach  9.00-16.00 oraz bilet 2 

godzinny  20 zł/osoba - basen sportowy, strefa rekreacji, strefa saun od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 16.00 do 18.00). 

Pełna treść informacji z realizacji Programu „Koszalińska Karta Seniora” za rok 2020  
stanowi Załącznik nr 3 oraz znajduje się na stronie internetowej: www.koszalin.pl w zakładce  
STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2018-2022 

 

Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022 został przyjęty Uchwałą                                                                                    
Nr XLIII/610/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018 r. Adresatami programu są osoby 
starsze mieszkające w Koszalinie, które ukończyły 60 lat. Ogólna liczba seniorów na dzień 31.12.2020 r. 
wynosiła 32 151 osób, stanowiąc ok 30% ludności Koszalina.      
 
Realizatorzy Programu: 

Urząd Miejski w Koszalinie, Koszalińska Rada Seniorów, jednostki organizacyjne Miasta, w tym: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Dom Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie, Zarząd 
Dróg i Transportu, Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy przy SZGiChP,  
miejskie jednostki kultury, sportu i rekreacji, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora oraz 
organizacje pozarządowe. 

Wybrane działania na rzecz osób starszych zrealizowane w 2020 roku: 

 

1. Usługi opiekuńcze  

Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania w 2020 roku 
objęto 372 osoby, w tym 355 osób powyżej 60 lat.  

Na realizację zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3 746 166,08 zł.  
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Największą grupę wiekową stanowią osoby w wieku 85-90 – 33%, 80-84 lata – 16%, 70-79 lat - 
26%,  poniżej 70 r.ż. – 13%. Osoby powyżej 90 r.ż. stanowią 12% ogółu osób objętych usługami 
opiekuńczymi. W porównaniu do roku 2019, w roku sprawozdawczym zmniejszyła się liczba osób 
korzystających z usług opiekuńczych o 37 osób, natomiast zwiększyła się liczba godzin świadczonych 
przez opiekunki w środowiskach o 6 230 godzin. 

 

2. Projekt „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” 

Od stycznia 2018 roku  Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie  w ramach działania 7.6 
„Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” RPO WZ 2014 -2020 realizuje 
ww. projekt. Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i które ukończyły 50 lat. W 2020 
roku usługami opiekuńczymi w ramach projektu objętych zostały 3 osoby. W ramach ww. zadania 
realizowane jest również poradnictwo specjalistyczne prawnika i psychologa. W ramach projektu w 2020 
r. z porad skorzystało 12 osób. 

Projekt realizowany był do 31 grudnia 2020 roku. Gmina zobowiązana jest do utrzymania 3 letniej 
trwałości zadania, na lata 2021-2023. 

 

3. Kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej 

W 2020 roku do Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie skierowano i umieszczono 28 
osób, w tym 27 w wieku powyżej 60 lat. Łącznie w 2020 r. w DPS  w Koszalinie przebywało  114 osób, 
stan na 31 grudnia 2020 r. to 85 mieszkańców.  10 osób skorzystało  z możliwości pobytu czasowego w 
DPS Koszalin. 

Poza Koszalin do domów pomocy społecznej zostały skierowane 33 osoby, w tym 28 osób w wieku 
powyżej 60 lat. Łącznie w domach pomocy społecznej poza Koszalinem  stan na 31 grudnia 2020 r. 
przebywało  138 osób (w tym osoby starsze). 

Na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie na koniec 2020 r. oczekiwało 
36  osób. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Koszalinie w 2020 r. wynosił 5173,89 zł. 
Gmina ponosi opłatę za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między 
średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca 
domu i jego małżonka, zstępnych przed wstępnymi. Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do jednego 
mieszkańca wyniósł 3472,91 zł. W 2020 r. wpłaty rodziny wyniosły 134 116,47 zł i w porównaniu do roku 
2019, były mniejsze o kwotę 72 013,62 zł. 

 

4. Niektóre inne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

a) Program Wspieraj Seniora 

Realizacja programu w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Wsparcie osób w wieku 
powyżej 70 lat (w wyjątkowych sytuacjach poniżej 70 lat), które z powodu zagrożenia zakażeniem Covid-
19 zdecydowały się pozostać w domu, pozbawionych możliwości udzielania wsparcia przez rodzinę, 
znajomych. Potrzebę skorzystania z pomocy zgłosiło 68 osób, 15 osób objęto wsparciem, zawarto 15 
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porozumień z wolontariuszami na świadczenie pomocy seniorom i samotnym mieszkańcom Koszalina. 
Koszt zadania wyniósł 172 091,34 zł, w tym 135 743,56 zł z budżetu Państwa i 36 347,78 zł z budżetu 
Miasta. 

 

b) Wsparcie finansowe i rzeczowe osób potrzebujących 

W celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb osób starszych MOPR przyznawał świadczenia z pomocy 
społecznej w formie: zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków 
stałych, posiłków, opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Zabezpieczając niezbędne potrzeby  i 
środki finansowe pomocą objęto 317 osób powyżej 60 roku życia. 

 

5. Dom Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie 

Dom jest placówką działającą w formie jednostki budżetowej, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Miasto Koszalin. Przeznaczony jest dla 89  osób, w tym 78 osób przewlekle somatycznie chorych 
oraz 11 osób w podeszłym wieku. W Domu prowadzone są 2 miejsca czasowego pobytu. 

Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie jest świadczenie 
mieszkańcom domu usług w zakresie potrzeb bytowych tj. miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży  
i obuwia, utrzymania w czystości, świadczenia usług opiekuńczych czyli udzielaniu pomocy  
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, usług 
wspomagających i wspierających tzn. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu, zaspokajaniu potrzeb 
religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, 
zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw mieszkańca. 

Z powodu pandemii COVD-19 od  marca 2020 r. wprowadzono zakaz odwiedzin i wyjść mieszkańców. 
Kontakt mieszkańców z rodzinami realizowany był drogą telefoniczną oraz aplikacją SKYPE. 
Zaplanowane imprezy odbywały się tylko z udziałem mieszkańców i personelu na świeżym powietrzu           
z zachowaniem dystansu społecznego. Dom Pomocy Społecznej podpisał umowy wolontariackie                 
z 5 wolontariuszami, którzy dbając o poprawę kondycji psychofizycznej oraz ich bezpieczeństwo 
zrealizowali  50 przedsięwzięć ( pomoc podczas zajęć terapeutycznych, gry i zabawy z mieszkańcami, 
odczytywanie tekstów, wspólne śpiewanie, pomoc w prostych czynnościach z zakresu opieki                      
nad mieszkańcami). 
 

6. Działalność Ośrodków Wsparcia  

W strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie funkcjonują  
2 dzienne domy: 

a) Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek” w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 64,  

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

b) Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +”  w Koszalinie przy ul. L. Teligi 4.  

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00. 
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Domy przeznaczony są dla osób w wieku powyżej 60 lat, każdy z nich dysponuje 30 miejscami. Placówki 
zapewniają samotnym seniorom, często mającym zmniejszoną sprawność fizyczną i trudności w 
organizacji życia codziennego różnorodne formy spędzania wolnego czasu. 

W  2020  roku działanie i funkcjonowanie Domów utrudniła pandemia COVID-19, która spowodowała 
zawieszenie działalności na wiele miesięcy.  Pomimo braku działalności kontakt z seniorami był przez 
cały czas podtrzymywany w formie telefonicznej. Przez większą część roku w miesiącach letnich oraz w 
okresie jesienno-zimowym prowadzone były alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Formy 
spędzania czasu seniorów były nastawione na integrację grupową, podtrzymywanie więzi w tym trudnym 
okresie oraz rozwój psychofizyczny, a także wsparcie psychiczne podczas wielomiesięcznej samotności i 
wyizolowania od społeczeństwa. Odbyły się spacery, ćwiczenia z fizjoterapeutą na świeżym powietrzu, 
Nordic Walking oraz spotkania skupiające się na treningu pamięci, rozwiązywaniu quizów, krzyżówek 
oraz czytaniu prasy. 

 

c) Klub „Senior+” w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 32 powstał w ramach programu wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-200, edycja 2020,, przeznaczony jest dla 20 osób. Na przybudowę                                
i wyposażenie lokalu wydatkowano kwotę 185 407,63 zł, z czego 147 407,63 zł pochodziło z 
budżetu państwa. Placówka usytuowana jest w miejscu dostępnym dla seniorów oraz 
dostosowana do potrzeb   i możliwości osób niepełnosprawnych. Jego działalność będzie 
polegała na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy, działań 
wolontarystycznych, a także na inicjowaniu współpracy i łączeniu inicjatyw lokalnych 
prowadzących do skutecznej aktywizacji seniorów. 

 

7. Zawarcie umowy ze Schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi   

Celem działania było zabezpieczenie pobytu całodobowego dla osób bezdomnych wymagających 
całodobowego wsparcia i/lub oczekującymi na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W 2020 roku  
z takiej pomocy skorzystało 9 osób. Z budżetu Miasta na to zadanie wydano 47 606,97 zł. 

 

8. Teleopieka 

1 czerwca 2017 r. Miasto Koszalin  wprowadziło usługę Teleopieki domowej. Mogą z niej skorzystać 
wszyscy chętni mieszkańcy Koszalina, którzy ukończyli 75 rok życia. 

Odpowiedzialnym za realizację usługi Teleopieki jest Dom Pomocy Społeczny „ Zielony Taras”  
w Koszalinie. Realizatorem usługi jest firma zewnętrzna wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. 

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 128 osób. Firma obsługująca zadanie odebrała 453 sygnały 
SOS. Na realizację zadania z budżetu miasta wydatkowano kwotę 58 800 zł. 

Uruchomienie usługi Teleopieki dla mieszkańców Koszalina jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców Miasta. Teleopieka umożliwia funkcjonowanie w swoim środowisku zamieszkania osobom, 
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które ze względu na wiek oraz stan zdrowia wymagają stałego monitoringu  i pomocy innych. Zapewnia 
bezpieczeństwo i wsparcie osób samotnych pozostających w domu. 

 

9. Program Koszalińska Karta Seniora 

Program Koszalińska Karta Seniora wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Skierowany jest do mieszkańców 
Koszalina, którzy ukończyli 60 rok życia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku osobom posiadającym 
Koszalińską Kartę Seniora ulgi i zniżki oferuje 140 podmiotów. (w 2020 roku przystąpiło 4 
przedsiębiorców)  W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku  wydano 454 Karty. Ogółem od 
początku realizacji Programu wydano 14404 Kart  dla  44,80 % osób uprawnionych (wg stanu ludności 
na 31.12.2019 r.). Program cieszy się dużym zainteresowaniem, choć w porównaniu do lat ubiegłych w 
2020 r. zostało złożonych najmniej wniosków o wydanie Koszalińskiej Karty Seniora. Powodem tego 
niewątpliwie było pozostawanie seniorów w domach w związku z ogłoszoną pandemią.  

 
 

10. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka 
powyżej 65 roku życia 

Program ma na celu zwalczanie zachorowalności na grypę wśród osób z grupy podwyższonego 
ryzyka, skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, realizowany jest przez Miasto Koszalin od 
2006 roku. W latach 2006 – 2020 szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych 50 886 osób. Na 
realizację programu przeznaczono z budżetu Miasta kwotę 1 522 335 zł. 

W 2020 roku w 12 placówkach NZOZ zaszczepiono 2434 osoby.  Koszt szczepień wyniósł 109 570 zł. 
Z powodu problemów ze szczepionkami w porównaniu do roku 2019 ,w 2020 r. zaszczepiono o 1511 
osób mniej. 

 

Pełna treść Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2018-2022 za 
rok 2020 stanowi Załącznik nr 4 oraz znajduje się na stronie internetowej: www.koszalin.pl 
w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM WYRÓWNANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
NA LATA 2018-2022 

 

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/613/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku „Miejski 
program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022” jest dokumentem 
określającym najważniejsze kierunki działania w odniesieniu do spraw osób niepełnosprawnych 
występujących na terenie Gminy Miasta Koszalin.  

Dokument wskazuje obszary zadaniowe oraz priorytetowe kierunki działań niezbędne do osiągnięcia 
przyjętych celów. Program określił cel strategiczny: stworzenie w Mieście warunków sprzyjających 
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integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zapobieganie ich społecznej marginalizacji 
i wykluczeniu społecznemu.  

Polityka społeczna Miasta oparta jest na działalności i świadczeniu pomocy przez różne jednostki Miasta 
oraz organizacje pozarządowe z obszaru polityki społecznej.  

Działania podejmowane w 2020 roku w ramach poszczególnych celów na terenie Koszalina przyczyniają 
się do minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.  

Charakterystyka populacji osób niepełnosprawnych w Koszalinie w 2020 roku  

Najpełniejszych informacji na temat koszalińskiej populacji osób niepełnosprawnych dostarcza Miejski 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy al. Monte Cassino 13 (Zespół). Ich źródłem 
są wydawane orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zarówno te wydawane po 
raz pierwszy, jak i ponownie potwierdzające niepełnosprawność. Określają one również rodzaj 
niepełnosprawności.  

W 2020 roku Zespół wydał łącznie: 1 430 orzeczeń, w tym 1  344 orzeczenia z określeniem 
niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności i 14 orzeczenia o niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych i  72 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.  

Liczba orzeczeń wydanych przez Zespół w latach 2019 - 2020 r.  

lata 2019 2020 2019 2020 
 do 16. r. ż. po. 16 r. ż. 
z określeniem 
niepełnosprawności 

164 166 1 432 1 159 

o niezaliczeniu do 
osób 
niepełnosprawnych 

32 16 42 14 

o odmowie 
ustalenia stopnia 
niepełnosprawności 

1 3 101 72 

RAZEM 197 185 1 575 1 245 

 

W 2020 roku u dzieci do 16 r,ż. wydano najwięcej orzeczeń z powodu całościowych zaburzeń 
rozwojowych, tj. Autyzmu, Zespół Aspergera - 65, co stanowi ponad 39% ogółu wydanych orzeczeń. Dla 
osób powyżej 16 r.ż. wydano najwięcej orzeczeń z powodu chorób upośledzenia narządu ruchu, tj. 260, 
co stanowi 22% ogółu wydanych orzeczeń. Wspólna realizacja celów i działań zapisanych w Programie 
opiera się na realizacji ww. celu oraz realizacji wielu programów PFRON i projektów, które realizują 
instytucje i organizacje pozarządowe z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

W 2020 roku osobom niepełnoprawnym, które nie mogły korzystać ze środowiskowego wsparcia w 2020 
dedykowany był program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu oraz 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III. Program pozwolił dofinansować 
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koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnymi, które z powodu epidemii nie mogły korzystać 
ze zorganizowanych zajęć. 

W związku z sytuacją epidemiczną PFRON przygotował również Modułu IV ww. Programu, który był 
adresowany do samorządów, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie pozyskano 
środki PFRON  w wysokości 44.710 zł, które w szczególności wydatkowano na zakup środków ochrony 
jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna, zakup  pościeli, ubrań, zakupu sprzętu                                 
i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówce. 

Nowym działaniem, które Miasto podjęło w 2020 roku był program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej. W imieniu Gminy prowadziła go organizacja pozarządowa Spółdzielnia Socjalna 
„Opieka Ty i Ja” na podstawie ogłoszonego konkursu ofert. Opieką objęto 51 osób. Wykonano 1729 
godzin usług asystenckich dla osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Usługi polegały na pomocy asystenta osobom ze znaczną i umiarkowaną 
niepełnosprawnością (niesamodzielnych) w: 

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, 
praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, 
gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia 
kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.) 

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne 
 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji 
 załatwieniu spraw urzędowych 
 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami, 
 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

Na prowadzenie zadania (od 1 lipca do 31 grudnia 2020r.) wydatkowano środki FS w kwocie 51 552 zł. 
Ponadto na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku realizowane były programy: 

a) Aktywny samorząd - Moduł I (32 umowy na kwotę 88 666,00 zł). Moduł II (35 umów                               
- 90 888,00 zł do XII 2019, rozliczenie umów do 15 marca 2021 roku), 

b)  Wyrównywanie różnic między regionami”: 
- obszar D -  zakup 1 pojazdów 9 osobowy do przewozu dzieci niepełnosprawnych do 
SOSW (129 000 zł – ze środków Miasta wydatkowano 51 600 zł, zaś z PFRON 77 400 zł, 
- obszar F –  utworzenie/remont lub modernizacja WTZ. Koszt łączny 59 879 z ł (w tym 
PFRON 41.485 zł, środki własne PSONI 18 394 zł), 
- obszar G –  w związku z COVID 19 pomimo przyznanego przez PFRON dofinansowania 
nie zrealizowano żadnej umowy, 
- Zajęcia klubowe w WTZ (9 osób) - 48 581 zł. 

Powyżej opisano liczbę oraz główne przyczyny niepełnosprawności Koszalinian. Przedstawiono  również 
najważniejsze działania roku 2020, które były skierowane na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 
Koszalina. W związku z epidemią kornawirusa, niestety, nie odbyły się „sztandarowe” imprezy 
integracyjne środowiska, a działania zarówno rehabilitacji zawodowej jak i społecznej były znacznie 
ograniczone by nie rozprzestrzeniać choroby i nie zarażać kolejnych osób. 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOSZALINA  
NA LATA 2016-2020 

 
Wdrażanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020” w 
ostatnim roku jej funkcjonowania dotyczyło realizacji 8 celów strategicznych, które znacząco wpływają 
na minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego w Koszalinie. Porównanie wartości wskaźników 
dokonane zostało w stosunku do roku bazowego (tj. do roku 2015 – roku przyjęcia uchwałą Rady Miasta 
ww. Strategii do realizacji), a przy nowych wskaźnikach wprowadzonych bądź zaktualizowanych po 
ewaluacji ww. Strategii wartość wskaźnika porównuje się do roku poprzedniego: 

1. Wsparcie rodzin oraz osób z grup ekonomicznie i socjalnie najsłabszych  

wsparciem objęto 1 564 rodzin, składających się z 2 540 osób. W porównaniu do roku 2019 liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej zwiększyła się o 36 osób. Przyczyną wzrostu była w szczególności 
utrata zatrudnienia oraz trudność w jej znalezieniu, ze względu na ograniczony dostęp do rynku pracy 
(pandemia wirusa SARS-CoV-2). W okresie sprawozdawczym o 29 spadła liczba osób bezdomnych, 
objętych pomocą instytucjonalną. W ubiegłym roku odnotowano spadek liczby rodzin pobierających 
zasiłki rodzinne - o 186 oraz liczby rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy społecznej w formie 
świadczeń pieniężnych - o 386. W okresie sprawozdawczym liczba rodzin korzystających z Programu 
„Koszalińska Karta Dużej Rodziny” wzrosła o 489, a z Programu „Karta Dużej Rodziny” o 1049 rodzin. 
Liczba partnerów Programów wzrosła o 33. Rozpoczęto realizację Koszalińskiego Programu „Lek dla 
seniora”, z którego skorzystały 103 osoby.  

2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego  

W 2020 roku zaobserwowano spadek liczby osób nietrzeźwych, doprowadzanych do Ośrodka Terapii i 
Opieki nad Nietrzeźwymi w Koszalinie o 111 osób, względem roku bazowego. W okresie 
sprawozdawczym odnotowano znaczny wzrost liczby patroli prewencyjnych, w miejscach występowania 
zagrożeń patologiami – o 3728 patrole. O 42 spadła natomiast liczba interwencji zleconych przez 
obsługę monitoringu, a liczba ujawnionych zdarzeń przestępczych, przy wykorzystaniu monitoringu o 
108. W 2020 roku liczba akcji ukierunkowanych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wzrosła o 605 
akcji.  

3. Zwiększenie aktywności i integracja społeczna seniorów  

 w 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób starszych, objętych usługami opiekuńczymi o 117 osób. W 
ramach „Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020” edycja 2020 roku, Gmina Miasto Koszalin 
otrzymała dofinansowanie na utworzenie Klubu Seniora+. W okresie sprawozdawczym zaszczepiono 
przeciwko grypie 2434 seniorów, a także wydano 454 „Karty seniora”. Zrealizowano również 3 projekty 
aktywizujące seniorów i budujące pozytywny wizerunek osób starszych, wśród społeczności lokalnej. 
System Teleopieki wdrożono u 128 mieszkańców Koszalina. 
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4.Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych  

W 2020 roku realizowano Miejski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-
2022, celem jest stworzenia w Koszalinie warunków sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, a także zapobieganiu ich społecznej  marginalizacji i wykluczeniu. O 1535 wzrosła 
liczba zajęć terapeutycznych, prowadzonych przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 
Koszalinie, o 26 sztuk wzrosła ilość opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, o 157 
wzrosła również liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, a o 51 
wzrosła ilość badań diagnostycznych dzieci, które powinny przebywać w przedszkolach lub szkołach, 
oddziałach lub klasach integracyjnych na terenie Koszalina. Liczba zaktualizowanych i wydanych 
informatorów o miejskiej ofercie wsparcia dla osób niepełnosprawnych wzrosła o 1050 sztuk. O 171 
wzrosła również liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z dofinansowania uczestnictwa w 
rehabilitacji społecznej. 

5. Profilaktyka prozdrowotna i zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej  

W dniu 1 kwietnia ubiegłego roku, przy NZOZ „MONADA” rozpoczął działalność Ośrodek Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny), realizujący 
psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, poradnictwo psychologiczne, diagnostykę 
psychologiczną, sesje wsparcia psychospołecznego, wizyty domowe i środowiskowe. Odbiorcami 
wsparcia były dzieci i młodzież do 21 roku życia, ich rodziny i szeroko pojęte otoczenie. W 2020 roku 
kontynuowano działania w kierunku budowy zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W roku 2020 
zakończył się etap projektowania, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęły się prace ziemne, 
fundamentowe. W 2020 roku zrealizowano łącznie 23 programy leczenia osób uzależnionych i 
współuzależnionych. Z terapii psychologicznej, w tym psychoterapii indywidualnej oraz z innych form 
pomocy psychologicznej/porad bez badań w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Koszalinie, skorzystało 2417 osób. Według danych Pełnomocnika ds. Uzależnień w okresie 
sprawozdawczym z indywidualnego wsparcia, pomocy i psychoedukacji skorzystało łącznie 4 416 rodzin 
z problemem współuzależnienia, co stanowi wzrost o 1 008 rodzin/osób. W 2020 roku zaszczepiono 
przeciwko zakażeniu rakiem szyjki macicy HPV 256 dziewcząt (z rocznika 2007) drugą dawką szczepionki 
(szczepienia I dawka odbyły się w 2019r.). 

6. Promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców Koszalina  

W 2020 roku nastąpił wzrost liczby osób objętych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wsparciem 
w ramach programów i projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - o 2653 
osoby. W okresie sprawozdawczym, w ramach ustaw o tarczach antykryzysowych, PUP w Koszalinie 
zawarł 11 774 umów o przyznanie wsparcia finansowego, w tym 9 857 umów o jednorazową pożyczkę 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej, 937 umów o 
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 
niezatrudniającemu pracowników oraz 980 umów o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku 
spadku obrotów  

gospodarczych lub spadku przychodów z działalności statutowej (w przypadku NGO), w następstwie 
wystąpienia COVID-19. Wzrosła również liczba firm powstałych w Podstrefie „Koszalin” SSE – 14 nowych 
inwestorów zakupiło łącznie 23 działki. 
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7. Tworzenie dogodnych warunków do rozwoju działalności organizacji pozarządowych i rozwoju 
wolontariatu  

W 2020 roku MOPR w Koszalinie realizował Program „Wspieraj Seniora”, w ramach Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów, dedykowany osobom w wieku powyżej 70 lat, które z powodu zagrożenia 
zakażenia COVID-19 zdecydowały się pozostać w domu. Wsparcie polegało na zabezpieczaniu 
podstawowych potrzeb, a przede wszystkim dokonywaniu i dostarczeniu zakupów spożywczych. W 2020 
roku z Programu skorzystało 15 seniorów, którym pomocy udzieliło 15 wolontariuszy. Z uwagi na 
utrzymujący się stan epidemiczny wsparcie jest kontynuowane. W okresie sprawozdawczym nastąpił 
wzrost kwoty przeznaczonej na realizację zadań publicznych ze sfery społecznej o 417 217,00 zł - 
zwiększono zakres współpracy finansowej związanej ze zlecaniem zadań publicznych do realizacji 
organizacjom pozarządowym z branży społecznej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych z branży społecznej została utrzymana na tym 
samym poziomie i wyniosła 20 000,00zł. W 2020 roku przeprowadzono łącznie 28 godzin szkoleniowych 
wzmacniających kompetencje organizacji, realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych, 
prowadzone przez Pracownię Pozarządową w ramach dotacji z budżetu miasta. 

8. Wzrost dostępności i jakości edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki  

W 2020 roku nastąpił wzrost pozyskanych miejsc w przedszkolach niepublicznych o 12,13%, a także 
wzrost liczby dzieci objętych opieką świetlicową o 364 uczniów. W okresie sprawozdawczym 
zaobserwowano wzrost środków finansowych przeznaczonych na zadania publiczne realizowane z 
branży kultury, rekreacji, sportu i turystyki poprzez organizacje pozarządowe i instytucje kultury o 26 357 
410,00 zł (kultura) i o 5 577 667,00 zł (sport), zorganizowano również 15 wydarzeń nieodpłatnych w 
kulturze skierowanych do rodzin. 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina 
na lata 2016-2020 stanowi Załącznik nr 6 oraz znajduje się na stronie internetowej www.koszalin.pl  
w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXII/288/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 
2016 roku.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wdrażając „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020” w roku 2020 skupił swoje 
działania na:  

 rozwijaniu zadań Zespołu Interdyscyplinarnego - w 2020 roku zorganizował on dla swoich 
członków oraz osób uczestniczących w pracach Grup Roboczych dwa szkolenia z zakresu 
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profilaktyki przeciwdziałania przemocy: „Grupy robocze w praktyce – praca z osobami 
stosującymi przemoc” oraz „Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków”; 

 procedurze „Niebieskie Karty”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i 
realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z 
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W 2020 r. nastąpił minimalny 
spadek liczby zarejestrowanych Niebieskich Kart w porównaniu do roku 2019. Wszczętych 
zostało 176 nowych procedur. Niestety, zjawisko przemocy domowej jest zauważalne w Mieście 
Koszalin. Stale wysoka liczba rokrocznie wszczynanych procedur „Niebieskie Karty” może 
świadczyć o większej świadomości członków rodziny w zakresie przysługujących im praw. 
Najwięcej procedur Niebieskie Karty zakłada Policja (136) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
(35). W 2020 r. zaobserwowano duży spadek liczby wypełnianych formularzy „Niebieska Karta” 
przez przedstawicieli Oświaty (5), co ma związek z funkcjonującymi obostrzeniami nakazującymi 
naukę zdalną; 

 

 działaniach zapewniających rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
Koszalinie – tym razem poprzez nowe formy i metody działań profilaktycznych, skierowane 
bezpośrednio do kadry placówek opiekuńczych (żłobków), w celu zwiększenia szansy pomocy 
dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą w rodzinie. Dla kadry ze wszystkich 7 oddziałów 
Żłobka Miejskiego w Koszalinie (80 osób), a także pracowników 1 żłobka niepublicznego (22 
osoby), przeprowadzono prelekcję „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu? Rola pracowników 
żłobka w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie”. 

 realizacji III edycji projektu socjalnego pt. „Nie czekaj – REAGUJ! – program wczesnej 
profilaktyki przemocy dla koszalińskich szkół i przedszkoli”. Celem projektu był rozwój 
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w Koszalinie, poprzez nowe formy i metody 
działań profilaktycznych, w celu zwiększenia szansy pomocy dzieciom zagrożonym lub 
dotkniętym przemocą w rodzinie. Każda biorąca udział w projekcie placówka oświatowa miała 
również możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji. Projektem zostało objętych 7 
przedszkoli i 2 szkoły z terenu Gminy Miasta Koszalin, w których przeprowadzono 1,5 godzinne 
prelekcje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane bezpośrednio do kadry 
koszalińskich przedszkoli. Łącznie w ramach projektu przeszkolono 89 osób.  

 realizacji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Program w 2020 roku ukończyło 3 uczestników; 

 konsultacjach dla ofiar i sprawców przemocy - w siedzibie MOPR w Koszalinie przyjęto  
i zweryfikowano 70 zgłoszeń dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie. 
Dla części przyjętych przypadków zastała wszczęta procedura „Niebieskie Karty”.   

 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 za 2020 rok stanowi Załącznik nr 7 oraz znajduje 
się na stronie internetowej www.koszalin.pl  w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O 
STANIE MIASTA. 

 



 REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

61 

 

MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 
2019-2021 

 

Głównym celem „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej  
na lata 2016-2020” w zakresie dotyczącym wspierania rodziny było zapewnienie dziecku i rodzinie 
bezpieczeństwa socjalnego i publicznego oraz szerokiego dostępu do wychowania, edukacji, kultury, 
służby zdrowia, sportu i rekreacji. W zakresie rozwoju pieczy zastępczej głównym celem było 
zabezpieczenie opieki dzieciom pozbawionym okresowo lub stale środowiska rodzinnego, rozwój 
rodzinnych form opieki zastępczej, w tym doskonalenie już istniejących oraz wspieranie 
usamodzielnianych w procesie usamodzielnienia i podejmowaniu ról społecznych.  

Trwająca w 2020 roku pandemia, powszechna izolacja, zdalna nauka, zamknięcie wielu instytucji oraz 
panujące obostrzenia spowodowały, że inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć zostało ograniczone. 
Obawa o zdrowie i życie mieszkańców zmieniły naszą codzienność, formy pracy i aktywności. Pomimo 
tego prowadzono szereg działań wspierających rodzinę z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji 
na odległość. 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2019-2021, została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/509/2021 z 25 marca 2021 
r. i znajduje się na stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU 
KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA  
NA LATA 2018-2022 

 

Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022 oparty jest na zasadzie 
integracji instytucji działających na terenie Miasta Koszalina na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia 
społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego. Podejmowane w 
2020 roku działania były zgodne z wyznaczonymi celami tj. ochroną zdrowia psychicznego i 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnieniem osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych 
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. 

Adresatami programu byli mieszkańcy Miasta Koszalina przy uwzględnieniu grup ryzyka oraz osób z 
diagnozą zaburzeń psychicznych. Grupy ryzyka obejmują dzieci i młodzież, osoby starsze, bezrobotne, 
osoby doznające przemocy, osoby w rożnego rodzajach kryzysach psychicznych wywołanych nagłą 
zmianą sytuacji życiowej. 

Dzięki  zaangażowaniu placówek zdrowotnych, instytucji  miejskich i organizacji pozarządowych 
zrealizowanych zostało szereg działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Organizacje pozarządowe realizujące statutową działalność  na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  
w roku sprawozdawczym pełniły kluczową rolę w realizacji zadań i celów określonych w Programie 
ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2020. 
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Dużą rolę w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym oraz zjawiskom przemocy odgrywały również szkoły we współpracy z Miejską 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, podejmując szereg działań i inicjatyw mających na celu m.in. 
zmianę postaw i zachowań wobec problemów osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na 
lata 2018 – 2022 za 2020 r. stanowi załącznik nr 8 oraz znajduje się na stronie internetowej 
www.koszalin.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM WYCHODZENIA I PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI  
NA LATA 2016-2020 

 
Celem wdrażania „Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-
2020” w 2020r. było dalsze doskonalenie systemu pomocy osobom zagrożonym bezdomnością oraz 
monitoring potrzeb, miejsc i liczby osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Koszalina. W 
jego ramach w 2020r. prowadzono działania mające na celu zapewnienie osobom zagrożonym 
bezdomnością odpowiedniego wsparcia w celu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, natomiast osobom 
bezdomnym niezbędnych warunków socjalnych, szans na wyjście z bezdomności i powrót do życia w 
środowisku lokalnym, a w tym:  
 

 w obszarze działań profilaktycznych skupiono się na dalszej diagnozie środowisk zagrożonych 
bezdomnością oraz na pracy z osobami zagrożonymi bezdomnością i udzielaniu 
odpowiedniego wsparcia m.in. finansowego.  
W związku z w/w działaniami odnotowano spadek liczby zadłużonych lokali oraz eksmisji. 
Ponadto zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego i energetycznego. Powodem w/w sytuacji może być poprawa sytuacji bytowej 
mieszkańców Koszalina a co za tym idzie, spadek liczby osób zagrożonych bezdomnością;  

 w obszarze działań osłonowych nadal weryfikowano zasoby miasta wpływające na zjawisko 
bezdomności w zakresie zabezpieczenia socjalnego osób. Zabezpieczano schronienie, opiekę 
zdrowotną, gorące posiłki, odzież i udzielano pomocy finansowej osobom bezdomnym. W 
2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie ponownie zabezpieczył miejsca z formą 
opiekuńczo-pielęgnacyjną dla osób bezdomnych po hospitalizacji, które nie są w stanie 
funkcjonować samodzielnie. Prowadzono ilościowy monitoring zjawiska bezdomności na terenie 
Miasta Koszalina. Dostosowywano działania do panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju. W 
związku z rekomendowanymi ograniczeniami w przemieszczaniu się osób bezdomnych 
zwiększyła się liczba osób bezdomnych przebywających w OTiONN i ogrzewalni TPBA.  

 w obszarze działań aktywizujących zmniejszyła się liczba osób bezdomnych i zagrożonych 
bezdomnością biorąca udział w szkoleniach, kursach i programach.  

 
W celu zmniejszania liczby osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych nadal 
dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie w okresie jesienno-zimowym całodobowej ogrzewalni.  
Rekomenduje się dla osób w długich ciągach alkoholowych, wyniszczonych trybem życia, 
przebywających w miejscach niemieszkalnych wprowadzenie niestandardowego zindywidualizowanego 
działania. Interdyscyplinarne niestandardowe podejście i działania służb miejskich i instytucji tj. MOPR, 
TPBA, OTiONN, SANEPID i Straży Miejskiej w indywidualnych przypadkach dały pozytywne rezultaty.  
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Rok 2020 może nie być miarodajny pod względem wartości wskaźników z uwagi na okresowe 
wstrzymanie lub znaczne ograniczenia działań z powodu pandemii, a dotyczące m.in.  

 możliwości odpracowania zadłużenia,  
 edukacji, informacji udzielanej w przestrzeni publicznej. 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności 
na lata 2016-2020 stanowi Załącznik nr 9 oraz znajduje się na stronie internetowej www.koszalin.pl 
w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Gmina Miasto Koszalin tworzy „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
w celu zaplanowania i koordynacji działań służących zapobieganiu powstawania nowych problemów 
uzależnień, zmniejszeniu rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych oraz wynikających z nich 
szkód społecznych. Program na 2020 rok był realizowany przez organizacje pozarządowe, podmioty 
pożytku publicznego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 
posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy w zakresie realizacji zadań 
objętych programem. Realizację zadań programu koordynowało Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” został przyjęty 
Uchwałą Nr X/191/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie 24 października 2019 roku. Podstawę prawną 
uchwalenia programu stanowią przepisy ustawy o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 roku oraz 
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Program został opracowany w oparciu o wyniki lokalnej diagnozy problemów uzależnień od środków 
psychoaktywnych, materiały będące w dyspozycji Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień i Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszalinie oraz dane ze sprawozdań z realizacji zadań przez 
podmioty działające w zakresie profilaktyki i terapii problemów alkoholowych. 

Z planowanej kwoty 2.465.265 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wydatkowano w 2020 roku 1.924.079,90 zł (78%). 

Ze względu na epidemię COVID-19, wielu zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć nie zrealizowano lub 
zrealizowano w mniejszym zakresie ze względu na ograniczoną dostępność fizyczną lub braki w 
wyposażeniu w sprzęt do komunikacji internetowej. Wszystkie organizacje pozarządowe realizujące 
zadania na rzecz dzieci i młodzieży robiły wszystko, aby objąć swym wsparciem jak największą liczbę 
osób potrzebujących, jednak uwzględniając stan epidemii wirusa SARS-COV-2 i konieczność realizacji 
zadań zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi zachowania 
bezwzględnego bezpieczeństwa użytkowników zadania, liczba odbiorców tych przedsięwzięć uległa 
zmniejszeniu. 

Część niewykorzystanych środków finansowych przeznaczono na wsparcie szkoleniowe i superwizje 
specjalistów terapii uzależnień oraz na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi środki niewykorzystane na profilaktykę i terapię uzależnień nie mogą być wykorzystane 
na realizację innych zadań własnych gminy, zatem zasilają budżet profilaktyczny na kolejny rok. 

Szczegółowy opis zadań i wydatków poniesionych przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku zawiera Sprawozdanie Prezydenta Miasta będące 
załącznikiem do Raportu o Stanie Miasta. 

Pełna treść sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 roku stanowi załącznik nr 10 i znajduje się na stronie internetowej 
www.bip.koszalin.pl, w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O STANIE MIASTA. 

 

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 
X/192/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 roku. Na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w 2020 roku 330.000 zł. 

Zadania opisane w  Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynikają z zadań własnych gminy 
określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i były 
realizowane w 2020 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych między innymi poprzez:  

 współfinansowanie profilaktyki informacyjno-edukacyjnej w ramach programów prowadzonych   
przez organizacje pozarządowe, 

 wspófinansowanie zajęć profilaktyki selektywnej i wskazującej dla uczniów i ich rodzin, 
 współorganizację warsztatów i programów profilaktycznych dla młodzieży szkół podstawowych                    

i ponadpodstawowych, 
 dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci podczas wakacyjnych przerw w nauce, 
 współorganizację „Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii”, 
 współpracę z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta, szczególnie dzieci i młodzieży, 
 zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, 
 współorganizację spotkań z uczniami koszalińskich szkół na temat zagrożeń związanych                              

z zażywaniem dopalaczy i innych środków psychoaktywnych, 
 wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji pozarządowych, 
 współfinansowanie specjalistycznych szkoleń dla terapeutów uzależnień, pedagogów                                   

i psychologów. 
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Struktura wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w 2020 roku. 

 

  Synergia (profilaktyka uzależnień + terapia)   48 000 18% 

  Zajęcia psychokorekcyjne indywidualne. 
 

30 000 11% 

  Poradnictwo psychologiczne.   28 000 11% 

  Lider Zdrowego Stylu Życia (profilaktyka). 
 

15 000 6% 

 Warsztaty profilaktyki uniwersalnej.        16 150  6% 

  Fred goes net (profilaktyka) 
 

13 000 5% 

  Dzień Zapobiegania Narkomanii.        11 000  4% 

  Mediacje Rówieśnicze 
 

     19 940  8% 

  Narkotesty dla ZK i Policji          8 000  3% 

  Teatr profilaktyczny 
 

     18 000  7% 

  Konferencje i szkolenia specjalistyczne          5 000  2% 

  Interwencja kryzysowa. 
 

16 000 6% 

 Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży.   4 800 2% 

  Punkt informacyjno-konsultacyjny HIV/AIDS. 
 

4 500 2% 

  Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych.   8 200 3% 

  Inne działania o charkterze profilaktycznym. 
 

18 698 7% 

  

264 288 
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Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz braki w wyposażeniu w sprzęt do komunikacji internetowej, wielu zaplanowanych 
wcześniej przedsięwzięć nie zrealizowano lub zrealizowano w mniejszym zakresie. 

Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty 
Uchwałą nr X/192/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2019 roku i znajduje 
się na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl, w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT 
O STANIE MIASTA. 

 

PROGRAM ROZWOJU KULTURY „KOSZALIN 2018/2028” 

 

Program Rozwoju Kultury przyjęto Uchwałą nr XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 22 
czerwca 2017 r. Realizacja Programu odbywać się będzie w latach 2018-2028. Wszystkim działaniom 
Programu  Rozwoju Kultury towarzyszy jeden wspólny cel: motywowanie społeczeństwa do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze.  
 
Realizację Programu zaplanowano w 3 krokach („Koszalińska 100”, „Miasto Debiutów” i „Nowe 
Trendy”) i w 2 działaniach („Uczenie się” i „Komunikacja”), uwzgledniających cele długo  
i krótkoterminowe. Wskaźniki realizacji Programu mają charakter jakościowy i określają właściwy sposób 
realizacji każdego działania. Ich osiągnięcie równoznaczne jest z wypełnieniem każdego z celów 
krótkoterminowych. Z uwagi na specyfikę działalności kulturalnej zdecydowano się na unikanie 
wskaźników odnoszących się do frekwencji lub liczby organizowanych wydarzeń. Wynika to z faktu, że 
ilość nie przekłada się na wyższą jakość i tym samym nie jest  reprezentatywnym wskaźnikiem, zwłaszcza 
w obszarze kultury. Program przewiduje, że realizacja wszystkich celów krótkoterminowych znacząco 
wpłynie na osiągnięcie stanu docelowego wynikającego z wizji, misji oraz głównych założeń.  

18%

11%

11%

6%
6% 5% 4%

8% 3%

7% 2%
6%

2%
2%

3%
7%

  Synergia (profilaktyka uzależnień + terapia)
  Zajęcia psychokorekcyjne indywidualne.
  Poradnictwo psychologiczne.
  Lider Zdrowego Stylu Życia (profilaktyka).
 Warsztaty profilaktyki uniwersalnej.
  Fred goes net (profilaktyka)
  Dzień Zapobiegania Narkomanii.
  Mediacje Rówieśnicze
  Narkotesty dla ZK i Policji
  Teatr profilaktyczny
  Konferencje i szkolenia specjalistyczne
  Interwencja kryzysowa.
 Grupa psychoedukacyjna dla młodzieży.
  Punkt informacyjno-konsultacyjny HIV/AIDS.
  Grupa psychoedukacyjna dla dorosłych.
  Inne działania o charkterze profilaktycznym.
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Stan realizacji Programu w 2020 r. 

Koszalińska 100  

Wdrożenie działania „Koszalińska 100” zakłada koncentrację na edukacji kulturowej, wzmacnianie 

aktywnego uczestnictwa i wspieranie amatorskiej i półprofesjonalnej działalności kulturalnej.  

W 2020 roku stworzenie ram programu „Koszalińska 100” było jednym z tematów opracowywanych 

podczas posiedzeń Rady Kultury. Ustalono, że Realizatorami „Koszalińskiej 100” będą: Urząd Miejski w 

Koszalinie przy współpracy z miejskimi instytucjami kultury, Pałacem Młodzieży, Komisją Kultury Rady 

Miejskiej w Koszalinie i Radą Kultury. W 2020 r. ze względu na złożoność tematyki kontynuowano 

omawianie założeń programu „Koszalińska 100”, jednak w związku z pandemią COVID – 19 prace nad 

programem zostały przerwane. Przewiduje się, że zostaną wznowione w 2021 r. 

Miasto Debiutów  

Potrzeba utworzenia systemu stypendialnego była wynikiem rozmów ze środowiskiem artystycznym i 

osobami działającymi w obszarze kultury. Uruchomienie programu stypendialnego jest jednym z celów 

krótkoterminowych Programu zatytułowanego „Miasto debiutów”. Realizację działania zaplanowanego 

na 2020 r. rozpoczęto już w 2019 roku. Projekt uchwały powstał przy współpracy przedstawicieli Rady 

Kultury, przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej oraz pracowników Wydziału Kultury i Spraw 

Społecznych. 28 maja 2020 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła Uchwałę nr XVIII/327/2020 w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości 

artystycznej, upowszechniania  kultury i opieki nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości. Zgodnie z 

Uchwałą w ramach stypendium można realizować trzy rodzaje działań: 

- twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki (kwota stypendium od 2 000,00 zł do 6 000, 00 zł) 

- związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń 

artystycznych, warsztatów artystycznych i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach artystycznych 

(kwota stypendium od 1 000,00 zł do 5 000,00 zł) 

- dotyczące opieki nad zabytkami (od 3 000,00 zł do 7 000,00 zł). 

W sierpniu 2020 przeprowadzono pierwszy nabór wniosków o stypendia  

w zakresie kultury. Do Prezydenta Miasta wpłynęły 33 wnioski o przyznanie stypendium w zakresie 

twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Ze względu na braki formalne 

15 wniosków nie podlegało rozpatrzeniu. Najczęstszym błędem okazał się brak wymaganej 

rekomendacji. W trakcie obrad  Komisja Stypendialna rozpatrzyła 18 wniosków i zakwalifikowała je do 
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poszczególnych kategorii zgodnie z §6 Uchwały nr XVIII/327/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie.  

W efekcie Komisja rozpatrzyła: 

- 11 wniosków z zakresu działań twórczych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, 

- 6  wniosków z zakresu działań związanych z upowszechnianiem kultury, 

- 1 wniosek z zakresu działań dotyczących opieki nad zabytkami. 

Stypendia na łączną kwotę 30 000 zł przyznane zostały 6 osobom, które w 2020 r. zrealizowały 

swoje projekty stypendialne.  

W terminie do 30 listopada 2020 r, zgodnie z ww. Uchwałą przeprowadzono kolejny nabór 

projektów stypendialnych, które będą realizowane w 2021 roku. Wpłynęło łącznie 18 wniosków. Ze 

względu na braki formalne do oceny Komisji Stypendialnej przekazano 17 wniosków: 

- 11 wniosków z zakresu działań twórczych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, 

- 5  wniosków z zakresu działań związanych z upowszechnianiem kultury, 

- 1 wniosek z zakresu działań dotyczących opieki nad zabytkami. 

Na rok 2021 przyznano 5 stypendiów na łączną kwotę 29 000 zł. 

 
Nowe Trendy 

  

Zgodnie z działaniem „Nowe Trendy” wskazującym m.in. na wzmocnienie roli kultury w życiu miasta oraz  

sugestiami środowiska twórców , zgłoszonych już podczas I Kongresu w 2016 roku, zadecydowano, że 

istnieje potrzeba cyklicznej realizacji tego wydarzenia. 

III Koszaliński Kongres Kultury, zgodnie z założeniami miał odbyć się w 2020 roku. Niestety w związku z 

epidemią COVID – 19 zawieszono prace związane z organizacją Kongresu na czas nieokreślony. Działania 

w tym zakresie na początku roku skoncentrowane były na wyborze tematu przewodniego. We 

współpracy z Radą Kultury zebrano propozycje dotyczące zarówno ogólnej koncepcji  i formuły 

Kongresu jak i propozycji planowanych wydarzeń. Przeprowadzono także konsultacje z miejskimi 

instytucjami kultury, dotyczące zapotrzebowania pracowników instytucji w zakresie organizacji 

specjalistycznych szkoleń dla sektora. 
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„Kultura w przestrzeni. Przestrzeń dla kultury” – pod takim roboczym hasłem miał się odbyć w 2020 roku 

III Koszaliński Kongres Kultury. Tworząc jego założenia merytoryczne za cel postawiono sobie 

„inwentaryzację” miejskiej przestrzeni przyjaznej kulturze. Chcieliśmy wspólnie ze środowiskiem 

skupionym wokół instytucji kultury, organizacji pozarządowych działających w tej sferze, artystami, 

animatorami i innymi mieszkańcami naszego miasta stworzyć listę ważnych dla kultury miejsc na mapie 

Koszalina. Założeniem było wskazanie zarówno miejsc cieszących się największą popularnością w 

kontekście uczestnictwa w kulturze, jak i takich, które zdaniem mieszkańców mają potencjał do 

organizacji wydarzeń kulturalnych. W związku  z epidemią COVID – 19 i odwołaniem wydarzenia 

postanowiono zrealizować część „kongresowych” założeń. Podsumowano i sfotografowano 

murale i prace w technice sgraffito zlokalizowane na terenie Koszalina. Powstała lista 43 

lokalizacji. W związku z bogactwem zgromadzonego materiału rozpoczęto pracę nad Mapą 

Koszalińskich Murali, będącą swoistym przewodnikiem. Mapa powstanie w formacie PDF, który 

zamieszczony zostanie na stronie koszalin.pl w zakładce „Kultura”  i przekazany do Centrum Informacji 

Kulturalnej i Turystycznej, a także wszystkich miejskich instytucji kultury. Mapa Koszalińskich Murali 

będzie miała charakter otwarty i będzie systematycznie uzupełniana przez Urząd Miejski w Koszalinie. 

 

Obserwatorium kultury to jednostka, której celem jest monitorowanie polityk kulturalnych, 

gromadzenie danych dotyczących uczestnictwa w kulturze i prowadzenie prac badawczych dotyczących 

środowisk kultury. Poprzez badania, szkolenia, działalność publikacyjną i doradztwo wspiera instytucje i 

organizacje prowadzące działalność kulturalną, promuje dobre praktyki oraz stymuluje współpracę 

w tym sektorze. Program zakłada stworzenie zespołu pracującego nad powołaniem Obserwatorium i 

zakresem jego zadań, a także powołanie funduszu badawczego . 

W związku z tym, że rok 2020 okazał się wyzwaniem dla całego sektora pojawiły się nowe, pilne 

działania mając na celu wsparcie koszalińskiego środowiska kultury (np. Rok Koszalińskiej 

Kultury), które spowodowały przesunięcie wdrażania ww. działania. Ze względu na złożoną 

tematykę oraz konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych w obecnej sytuacji 

zadanie jest trudne do realizacji w terminach wyznaczonych przez harmonogram wdrażania 

Programu. Prace nad lokalnym obserwatorium kultury zostaną wznowione w terminie 

późniejszym. 
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Uczenie Się 

 

Uczenie się stanowi nieodłączny element realizacji każdej strategii, przyczyniający się do stałego 

rozwoju polityki kulturalnej oraz stymulacji współpracy i wymiany informacji.  

Głównym efektem działania będzie przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego systemu szkoleń 

kadr kultury. Wdrożenie działania planowane jest do końca 2028 roku. Niewątpliwie jest to długotrwały 

proces, który uwzględniać musi różnorodne potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji, zarówno 

przez pracowników miejskich instytucji kultury, jak i niezależnych animatorów, artystów, członków 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na polu koszalińskiej kultury. Z uwagi na 

początek wdrażania działania najbardziej dostępną formą podnoszenia kompetencji są warsztaty 

organizowane podczas Koszalińskiego Kongresu Kultury. Niestety w związku z epidemią COVID – 

19 III Koszaliński Kongres Kultury nie odbył się. 

 

Komunikacja 

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed koszalińską kulturą, stwierdzonych w raporcie 

DNA Miasta była poprawa komunikacji i  uspójnienie istniejących narzędzi.  

Realizację działania,  zaplanowanego na 2018 rok, rozpoczęto już w 2017 roku, budową portalu 

internetowego - Koszalińskiego Grafiku Kultury, promującego koszalińskie wydarzenia kulturalne.  W 

celu ujednolicenia zdecydowano się na nazwę "Koszaliński Grafik Kultury". Pierwsze wydanie pod 

szyldem KBP ukazało się w lutym 2020. Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID - 19 i 

okresy zamknięcia instytucji kultury w formie tradycyjnej (papierowej i elektronicznej) ukazało 

się 7 wydań, natomiast 4 pozostałe miały tylko formę elektroniczną. Pomimo odwołania wielu 

wydarzeń kulturalnych i przeniesieniu części działań w sferę wirtualną KGK zapewnił mieszkańcom 

możliwość uczestnictwa w kulturalnym życiu naszego miasta. Wydania drukowane (nakład 9 tysięcy 

egzemplarzy) dystrybułowane były wraz z Tygodnikiem „Nasze Miasto” w galeriach handlowych, 

urzędach, instytucjach i spółkach miejskich, rozdawana w kluczowych komunikacyjnie miejscach miasta, 

autobusach MZK, w budynku głównym i filiach KBP, w Centrum Kultury 105, w Filharmonii Koszalińskiej, 

w Pałacu Młodzieży, w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, w Muzeum w Koszalinie,  

w Teatrze Propozycji Dialog, w Politechnice Koszalińskiej, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w 

klubach osiedlowych, w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,  

w Pracowni Pozarządowej, w wybranych kawiarniach, pubach, restauracjach, punktach usługowych, 

handlowych i sklepach. Wydania elektroniczne dostępne są w pliku PDF do pobrania ze strony 
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grafikkultury.pl, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych KBP, na stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych pozostałych miejskich instytucji kultury, na stronie 

internetowej oraz w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego a także rozsyłane przez newsletter 

Politechniki Koszalińskiej (ok. 6,5 tys. Użytkowników). W 2020 roku strona grafikkultury.pl zanotowała 

14 310 wejść. Jest to wynik dużo niższy niż w roku 2019. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu 

na obostrzenia związane z epidemią COVID - 19 przez dużą część roku wydarzenia artystyczne nie były 

organizowane,  a miejskie instytucje kultury działały z przerwami i w ograniczonym zakresie.  

 

Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028” na charakter długofalowy, a jego działania 

obejmują kilkuletnie etapy wdrażania. Od momentu przyjęcia Programu wprowadzono wiele 

rozwiązań, funkcjonujących  w kolejnych latach. W 2020 r. kontynuowane były takie działania jak:  

 Koszaliński Grafik Kultury,  

 przyznawanie Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (w wersji zmodyfikowanej 

zgodnie z założeniami PRK),  

 przygotowania do organizacji Koszalińskiego Kongresu Kultury (cykl dwuletni), 

 działalność Rady Kultury w nowym, poszerzonym składzie, 

 przyznawanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i 

opieki nad zabytkami. 
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PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KOSZALINIE W LATACH 2016-2020 

 

W Programie uwzględniono zapotrzebowanie mieszkańców i ogólnoświatowe trendy, szczególną uwagę 
poświęcono rozwojowi sportu masowego. Podczas prac nad Programem, na podstawie analizy silnych  
i słabych stron oraz określonych problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane 
uwarunkowania rozwoju Gminy w sferze sportu i rekreacji, wyznaczono 3 priorytety tj. I - Usportowiony 
Koszalin, II - Nowoczesna infrastruktura sportowa, III - Koszalińskie sukcesy sportowe, do których 
przygotowano 5 kart projektów w zakresie sportu masowego.  

 
 

Wnioski z monitoringu kart projektów Programu Rozwoju Sportu w Koszalinie za 2020 rok 
 

Karta projektu nr I, zadanie nr 1 - Wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej - w stosunku do bazowego 
wskaźnika z 2015 r. w zakresie organizacji rozgrywek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, liczba 
wydarzeń sportowych zmalała z 84 do 32. 

W porównaniu do lat poprzednich, rok 2020 był rokiem ubogim w wydarzenia sportowe, ze względu na 
sytuację epidemiczną COVID-19 w kraju. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie 
Polski, w marcu podjęta została decyzja o wprowadzeniu zakazu organizowania imprez sportowych i 
kulturalnych o charakterze masowym. Następie w okresie letnim rząd Polski podjął decyzję o możliwości 
organizowania imprez masowych z dopuszczeniem dla widzów 50 procent pojemności obiektu 
sportowego, jednak po kilku tygodniach decyzja ta zmieniona została po raz kolejny na całkowity zakaz 
udziału publiczności. 

Karta projektu nr I, zadanie nr 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku 
akademickim - w stosunku do bazowego wskaźnika z 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w środowisku akademickim, liczba sekcji sportowych działających na koszalińskich 
uczelniach wyniosła 15, natomiast w 2020 roku ilość sekcji spadła do 7 sekcji.  Natomiast liczba 
studentów poszczególnych sekcji sportowych w 2015 r. wynosiła 265 osób, a w 2020 roku również spadła 
do 80 osób. Ponadto zaobserwowano spadek liczby uczestników Akademickich Mistrzostw Polski, gdzie 
we wskaźniku bazowym z 2015 roku wynosiła 20 osób, a w 2020 roku spadła do 13 osób.  
Niskie wskaźniki liczb uczestników wynikały z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz zamknięciem 
uczelni wyższych i przejściem na system zdalnego nauczania oraz zawieszenia działalności sekcji 
sportowych na uczelniach. W konsekwencji zaistniałej sytuacji, skutkowało to odwołaniem wielu imprez 
sportowych w Polsce, w tym również Akademickich Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach sportu. 

 

Karta projektu nr II, zadanie nr 1 - Rozwój szkolnictwa o profilu sportowym - w stosunku do bazowego 
wskaźnika z 2015 r. w zakresie rozwoju szkolnictwa o profilu sportowym, liczba realizowanych 
sportowych programów miejskich pozostała na tym samym poziomie tj. 2 programów miejskich. 
Natomiast w zakresie liczby dzieci i młodzieży uczestniczącej w poszczególnych programach znacząco 
zwiększyła się z 2143 w 2015 roku do 4625 w 2020 r. Ponadto odnotowano tendencję spadkową w 
zakresie liczby uczestników Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad z 3429 w 2015 roku do 905 
uczestników, która została zakończona na początku marca 2020 roku. Powodem tej decyzji była trwającą 
pandemia COVID-19 oraz zamknięcie szkół w Polsce. W związku z powyższym Wojewódzki Szkolny 
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Związek Sportowy w dniu 12 marca 2020 r. wstrzymał do końca roku w/w współzawodnictwo na 
wszystkich poziomach sportowych. 

 

Karta projektu nr III, zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej Koszalina. 
W 2020 r. nie wybudowano nowych obiektów sportowych, natomiast liczba wyremontowanych obiektów 
sportowych wg. wskaźnika bazowego w 2015 r. wynosiła 13, a w 2020 roku nastąpił spadek do 7. 
Jednocześnie liczba zmodernizowanych obiektów sportowych wg. wskaźnika bazowego w 2015 roku 
wynosiła 6, a w 2020 roku był niższy i wyniósł 4.  

 

Karta projektu nr IV, zadanie nr 1 - Organizacja wydarzeń sportowych o randze regionalnej, krajowej 
i międzynarodowej - w stosunku do bazowego wskaźnika z 2015 r. w zakresie organizacji imprez i 
wydarzeń międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych na Hali Widowiskowo-Sportowej spadła z 42 
do 14 wydarzeń sportowych w 2020 r.  

Ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 w Polsce, rok 2020 charakteryzował się niską ilością 
organizowanych wydarzeń sportowych. Ponadto ze względu na zwiększenie się rozprzestrzeniania 
koronawirusa na terenie kraju, w marcu 2020 r. podjęta została decyzja przez rząd Polski o zakazie 
organizowania imprez sportowych o charakterze masowym. Następie w okresie letnim rząd podjął 
kolejne ograniczenia o możliwości organizowania imprez masowych z dopuszczeniem do 250 osób na 
otwartych przestrzeniach, a po kilku tygodniach decyzja ta zmieniona została po raz kolejny na całkowity 
zakaz organizacji imprez sportowych. 

 

Karta projektu nr V, zadanie nr 1 - Wspieranie finansowe dyscyplin sportowych koszalińskich klubów 
osiągających wysokie wyniki sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego w stosunku do 
bazowego wskaźnika z 2015 r. w zakresie wsparcia finansowego dyscyplin sportowych koszalińskich 
klubów osiągających wysokie wyniki sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego w kontekście 
ilości składanych wniosków spadła z 55 do 41 w 2020 roku. Natomiast liczba podpisanych umów w 2015 
r. wynosiła 43, a w 2020 r. spadła do 38. Należy zwrócić uwagę, że ilość środków finansowych 
przeznaczonych na konkursy dla klubów i stowarzyszeń sportowych wzrosła o ponad 1.752,5 tys. zł, gdzie 
w 2015 r. wynosiła 4.730.841 zł, a w 2020 r. 6.483.321 zł. 

 

Karta projektu nr V, zadanie nr 2 - Wspieranie zadań realizowanych przez kluby sportowe w zakresie 
rozwoju sportu - w stosunku do bazowego wskaźnika z 2015 r. w zakresie udzielenia dotacji na zadania 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - udział koszalińskich zespołów w najwyższych klasach 
rozgrywkowych w trybie otwartego konkursu ofert wynosiło 2.  

Natomiast w 2020 roku ilość dotacji spadła do 1, gdzie łączna kwota dotacji w 2015 roku wyniosła 
1.800.000 zł., a w 2020 r. była niższa i wyniosła 1.193.000 zł. 

 

Karta projektu nr V, zadanie nr 3 - Realizacja programu stypendiów dla zawodników i trenerów za 
wybitne osiągnięcia w sporcie - w stosunku do bazowego wskaźnika z 2015 r. - stypendia Prezydenta 
Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w sporcie, liczba ubiegających się o stypendium sportowe w 
2015 r. wynosiła 39, a w 2020 r. była niższa i wynosiła 28. Natomiast w stosunku do bazowego wskaźnika 
z 2015 r. liczba osób otrzymujących stypendium sportowe również spadła z 25 do 22 osób w 2020 roku.  
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Karta projektu nr V, zadanie nr 4 - Realizacja programu nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta 
Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dla zawodników, 
trenerów i działaczy za osiągane wysokie wyniki sportowe - w stosunku do bazowego wskaźnika z 2015 
r. - nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia 
w działalności sportowej liczba ubiegających się o nagrody sportowe wzrosła z 67 do 69 w 2020 roku. 
Należy wspomnieć, że liczba osób nagrodzonych finansowo w 2015 r. wynosiła 57 osób, a w 2020 roku 
znacząco spadła i wynosiła 45 osób.  

 

Karta projektu nr V, zadanie nr 5 - wspieranie sportu osób niepełnosprawnych w stosunku do 
bazowego wskaźnika z 2015 r. w zakresie wspierania sportu osób niepełnosprawnych oraz liczby 
uczestników zajęć SSN „Start" Koszalin w poszczególnych sekcjach sportowych wynosiła 25 osób, gdzie 
w 2020 r. odnotowano spadek ilości uczestników zajęć w ilości 21 osób. Natomiast w kontekście liczby 
zawodników SSN „Start” Koszalin startujących w zawodach sportowych w stosunku do bazowego 
wskaźnika z 2015 r., który wynosił 15 zawodników, to w 2020 roku był zbliżony, jednakże z lekką 
tendencją spadkową i wynosił 14 zawodników.  

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KOSZALINA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA 2020 R. 

 

Głównym celem Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi na 2020r. było 
zwiększenie udziału Organizacji w rozwoju Miasta i w realizacji usług publicznych skierowanych na rzecz 
mieszkańców Miasta poprzez tworzenie podstaw efektywnej współpracy w zakresie realizacji celów 
określonych w strategii rozwoju Koszalina. 

Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta  
w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając 
niezbędną specjalistyczną wiedzę, realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny  
i efektywny. 

W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze finansowym polegające między 
innymi na udzielaniu dotacji na realizację 117 zadań, które realizowało 100 Organizacji, na ogólną 
kwotę 12.768.126,24 zł, z których Organizacje wykorzystały 12.499.446,11 zł.  

Ponadto należy zauważyć, że  wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu 
osobowego Organizacji wyniosła 3.118.483,70 zł, co stanowiło 19,96% całkowitej wartości 
wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem 15.617.929,81 zł. 

W ramach współpracy pozafinansowej podjęto i kontynuowano także szereg działań niefinansowych, 
tj. Organizacja Dnia Organizacji Pozarządowych, prowadzenie konsultacji z Organizacjami, udostępniania 
zasobów Urzędu, udzielania patronatów i referencji, które  w sposób szczególny wpływają na  integrację 
środowiska pozarządowego z mieszkańcami Miasta, pogłębiają wzajemne zaufania oraz wspieranie 
rozwoju sektora pozarządowego poprzez informowanie o kierunkach rozwoju. Aktywny udział w ramach 
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ww. działań miała również Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowiąca ciało doradcze 
Prezydenta Miasta.  

W ramach realizacji Programu można również zauważyć znaczącą aktywność w życiu publicznym 
mieszkańców naszego Miasta realizowaną za pośrednictwem Organizacji pozarządowych,  
co potwierdza ciągły wzrost ich liczby ale również wpływające z każdym rokiem często nowatorskie 
oferty zadań na rzecz mieszkańców, a to z kolei potwierdza potrzebę wspólnej realizacji zadań  
w oparciu o wyznaczone w programie priorytety i ciągłą weryfikację ich zakresu oddziaływania.  

Współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia 
grupy odbiorców poprzez udział mieszkańców w życiu społecznym; zagospodarowanie  
i uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu; pomoc osobom bezdomnym, ubogim, osobom 
niepełnosprawnym, a także promocję zdrowego stylu życia i rozwijanie poczucia przynależności do 
społeczności lokalnej. 

Raport z wykonania Program współpracy miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz  
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. jest w trakcie 
procedowania. Po podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie stosownej uchwały zostanie zamieszczony 
na stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O 
STANIE MIASTA.
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WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KOSZALINA  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO  
NA LATA 2016-2020 

 

Wieloletni Program ma służyć wzmacnianiu partnerstwa między organizacjami pozarządowymi  
i samorządem lokalnym, zwiększaniu wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityk publicznych 
w gminie i poprawianiu jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie różnorodnych 
potrzeb społecznych. 

Wieloletni Program w swojej formule oznacza wdrożenie wieloletnich, bardziej stabilnych rozwiązań 
służących wzmacnianiu wzajemnych relacji między stronami współpracy.  

Intencją powstania ww. dokumentu było tworzenie nowych ram współpracy definiujących relacje Miasta 
wobec Organizacji na przyszłość, wprowadzono zatem zupełnie  nowe, innowacyjne w tym okresie 
podejście oceny współpracy wykorzystywane w programach rocznych tzn. badanie jakości współpracy 
za pomocą tzw. „Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy”. Przed wejściem w życie Wieloletniego 
programu, ocena współpracy wynikała wyłącznie z danych otrzymanych w toku realizacji rocznych 
Programów, z chwilą wejścia programu jest ona również badana wśród Organizacji poprzez coroczne 
ankiety i oceniana w ramach zespołu złożonego z osób działających aktywnie w wielu Organizacjach i 
pracowników Urzędu.  

W ramach ww. dokumentu wprowadzono również szereg potencjalnych narzędzi i możliwości 
współpracy, które mogą być wykorzystywane w rocznych programach współpracy. 

Mierniki realizacji celów w okresie obowiązywania wieloletniego programu 

L.p.  Nazwa miernika 2016 2017 2018 2019 2020 

1. liczba Organizacji 
pozarządowych 
biorących udział w 
realizacji programu 

105 105 111 105 100 

2. liczba realizowanych 
wspólnie z 
organizacjami zadań 
publicznych 

135 124 129 121 117 

3.  wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych z 
budżetu Miasta na 
realizację tych zadań 

10.642.385,43 

w tym 

1.372.190* 

11.199.449 
w tym 
1.531241,40* 

12.577.996,34 

w tym 

1 771 902,34*  

12.588.591,7 

w tym  

2 126 834* 

12.768.126,24 

w tym 

2 113 182,48 
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4 wysokość środków 
finansowych 
zaangażowanych 
przez Organizacje 

5.482.247,02 5.372.060,17 5.635015,73 4.612.152,25 3.118.483,70 

5 wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
wynajem lokali i 
obiektów 
niezbędnych przy 
realizacji zadań 
publicznych 

3.360.289,25 3.997.962,59 3.899.700,32 4.016.433,32 Brak danych z 
uwagi na 
zmianę 
wzorów 
druków 

sprawozdań. 

* wskazane kwoty stanowią środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na 
„Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C”.  

 

PROGRAM SEKTOROWY ROZWOJU KOSZALIŃSKIEJ OŚWIATY 

 

Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rok 2020 lata szkolne 2019/2020 i 2020/2021  
zdecydowanie różniły się do poprzednich. Ograniczenie niebezpieczeństwa związanego z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie 
marca zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie 
wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało 
odpowiednie regulacje prawne, które umożliwiały realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Łącznie było to aż 18 aktów prawnych. 

Powyższa sytuacja wpłynęła zdecydowanie na realizację  zadań w  2020 roku w ramach Programu 
Rozwoju Koszalińskiej Oświaty. W tym trudnym czasie miało miejsce przede wszystkim: 
 

 wprowadzanie form e-learningu  do kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego, zmiana 
trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną, co oznaczało  dla samorządu zabezpieczenie szkół 
w niezbędny sprzęt 

 przygotowanie nauczycieli i uczniów  do kształcenia na odległość  

O organizacji kształcenia na odległość decydował dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, 
uwzględniając m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie 
zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

Należało tak zorganizować pracę przedszkoli i szkół, by zapewnić bezpieczeństwo dzieci, młodzieży  
i pracowników oświaty. Zgodnie z wytycznymi GIS  opracowane zostały procedury postępowania 
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 we wszystkich placówkach, na bieżąco zapewniano środki higieny, odbywał się stały monitoring stanu 
bezpieczeństwa i zachorowań w placówkach. 

 zaangażowanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji w działania 
pomocowe dla szkół i placówek (od 4 maja 2020 r. – powrót poradni psychologiczno-
pedagogicznych do pracy w systemie stacjonarnym), 

 przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom społecznym uczniów i spadkowi motywacji do 
nauki, 

 doskonalenie istniejących systemów elektronicznych wspierających zarządzanie szkołami  
i placówkami, 

 zapewnienie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów (np.  Pałac Młodzieży), 
 wspieranie i motywowanie uczniów do kontynuacji nauki na wyższym poziomie edukacji, 

- wdrażanie programów wspierających efektywność edukacyjną szkół, 
 współdziałanie z koszalińskimi stowarzyszeniami, fundacjami, ośrodkami naukowymi, 

uczelniami, instytucjami  na rzecz wzajemnego rozwoju oraz korzystanie  z ich osiągnięć i bazy,   
 podejmowanie inicjatyw służących propagowaniu zdrowego stylu życia   
 realizacja programów unijnych,   
 prowadzenie kursów i szkoleń dla dorosłych pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji  

i umiejętności, 
 tworzenie klas zawodowych objętych patronatem pracodawców 
 systemowe współdziałanie szkół z instytucjami kultury w zakresie wzbogacania procesu 

dydaktycznego   
 z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury miasta, 

 zatrudnianie psychologów w szkołach 
 zapewnienie przez Miasto środków finansowych na realizację projektów unijnych w zakresie 

rozwoju edukacji. 
 

Gmina Miasto Koszalin w roku szkolnym 2020/2021 jest  organem prowadzącym dla:   

 20 przedszkoli publicznych,  
 13 szkół podstawowych,  
 9 szkół ponadpodstawowych,  
 2 placówek szkolnictwa specjalnego,  
 1 poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
 1 bursy międzyszkolnej,  
 1 szkolnego schroniska młodzieżowego (wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 10), 
 1 placówki kształcenia dorosłych.  

Stan organizacji placówek w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiony został w poniższych tabelach. 
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1.Przedszkola 

  Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba dzieci  

1. Przedszkole nr 3 6 139 6 139 

2. Przedszkole nr 7 4 99 4 99 

3. Przedszkole nr 8 5 118 5 118 

4. Przedszkole nr 9 8 192 8 192 

5. Przedszkole nr 10 5 123 5 123 

6. Przedszkole nr 11 6 136 6 136 

7. Przedszkole nr 12 7 160 7 160 

8. Przedszkole nr 13 8 188 8 188 

9. Przedszkole nr 14 11 264 11 264 

10. Przedszkole nr 15 10 250 10 250 

11. Przedszkole nr 16 7 138 7 138 

12. Przedszkole nr 19 6 132 5 132 

13. Przedszkole nr 20 5 118 5 118 

14. Przedszkole nr 21 10 247 10 247 

15. Przedszkole nr 22 6 125 6 125 

16. Przedszkole nr 23 4 100 4 100 

17. Przedszkole nr 34 7 164 7 164 
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2. Szkoły podstawowe 

 Liczba uczniów i oddziałów szkoły podstawowej (z wyłączeniem oddziałów gimnazjalnych)  
w roku szkolnym 2019/2020-2020/2021 

 

18. Przedszkole nr 35 5 116 6 116 

19. Przedszkole nr 37 6 146 6 146 

20. Przedszkole Integracyjne 8 144 8 144 

Razem: 136 3159 134 3132 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
dzieci  

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 21 423 21 427 

2. Szkoła Podstawowa nr 3  22 528 19 560 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 23 473 23 458 

4. Szkoła Podstawowa nr 5  24 510 25 508 

5. Szkoła Podstawowa nr 6 19 418 21 474 

6. Szkoła Podstawowa nr 7 31 742 29 715 

7. Szkoła Podstawowa nr 9 33 753 33 737 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 27 635 26 616 

9. Szkoła Podstawowa nr 13 17 324 17 321 

10. Szkoła Podstawowa nr 17 45 1046 47 1093 

11. Szkoła Podstawowa nr 18 45 1089 45 1068 
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3.Szkoły ponadpodstawowe 

 

 Liczba uczniów i oddziałów w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2019/2020 -
2020/2021 

 

 

 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach zawodowych w roku szkolnym 2019/2020 -2020/2021 

12. 
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 
21 22 353 21 341 

13. Szkoła Podstawowa nr 23 17 451 19 520 

Razem: 346 7745 346 7838  

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. I Liceum Ogólnokształcące 22 641 22 641 

2. II Liceum Ogólnokształcące 22 681 21 626 

3. V Liceum Ogólnokształcące  24 701 24 695 

4. VI Liceum Ogólnokształcące 21 532 21 531 

Razem: 89 2555 88 2493 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2018/2019 2019/2020 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. Zespół Szkół nr 1 

Technikum 31 863 31 847 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa / Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 1 

4 97 4   91 



 REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 35 960 35 938 

2. Zespół Szkół nr 7 

Technikum 17 363 17 366 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa/Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 4 

3 62 3   69 

Razem: 20 425 20 435 

3. Zespół Szkół nr 8 

Technikum 5 113 5 117 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa / Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 2  

12 253 12 261 

Razem: 17 366 17 378 

4. Zespół Szkół nr 9 

Technikum 27 724 27 728 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa / Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 6 

3 66 3 48 

Razem: 30 790 30 776 

5. Zespół Szkół nr 10 

Technikum 14 305 13 282 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 10 242 10 229 

Razem: 24 547 23 511 

Razem: 126 3088 125 3038 
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4.Szkoły dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Liczba słuchaczy i oddziałów w szkołach dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego  
w roku szkolnym 2019/2020 -2020/2021 

 

5.Szkoły specjalne 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach specjalnych w roku szkolnym 2019/2020- 2020/2021 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 

Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych  2 44 2 34 

Liceum ogólnokształcące 7 155 7 166 

Szkoła policealna 1 9 1 17 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 13 330 9 215 

Razem: 22 538 19 432 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. 
Zespół Szkół  
nr 12 

Szkoła Podstawowa  18 91 21 90 

Szkoła Branżowa I stopnia  5 43 5 38 

Razem: 23 134 26 128 

2. Specjalny 
Ośrodek 

Przedszkole 2 9 2 8 

Szkoła Podstawowa  12 69 12 67 
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6.Bursy i internaty 

Liczba uczniów i grup wychowawczych w bursach i internach w roku szkolnym 2019/2020 - 
2020/2021 

  

 
Liczba dzieci i uczniów 
 

W latach 2015-2018 liczba uczniów w koszalińskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin 
wykazywała tendencję spadkową. Spadek ten wynikał z czynników demograficznych. Od poprzedniego 
roku tj. 2019 tendencja ta uległa zmianie. Obserwowany jest wzrost liczby uczniów  
w koszalińskich szkołach, co prawdopodobnie jest następstwem podwójnego rocznika przyjętego do 
szkół ponadpodstawowych w roku 2019, a co za tym idzie zwiększonej liczby uczniów spoza miasta 
Koszalina tj. z gmin ościennych. 

Analiza liczby dzieci w przedszkolach pokazuje utrzymywanie się liczby dzieci w publicznych 
przedszkolach na wysokim poziomie. Na sytuację tę ma wpływ między innymi napływ dzieci spoza 
Koszalina, w tym z zagranicy, ale także zwiększający się co roku procent rodziców posyłających dzieci 
trzyletnie do przedszkoli. 

Szkolno-
Wychowawczy 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 7 35 7 38 

Razem: 21 113 21 113 

Lp
. 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

2019/2020 2020/2021 

Liczba oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

1. 
Internat w Zespole Szkół nr 
10 4 79 3 67 

2. Bursa Międzyszkolna 6 253 6 221 

3. 
Internat w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym 

7 36 7 33 

Razem: 17 368 16 321  
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Liczba uczniów ogółem w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin w latach 
2012/2013- 2019/2020 (stan na 30.09.2019r.) 

 

  

Zatrudnienie 
 
W roku szkolnym 2019/2020 w koszalińskich jednostkach oświatowych zatrudnionych było  
2 809 osób. Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele, których zatrudnionych było 1922 osoby, 
 co stanowi 68,42 %. Pracownicy administracji i obsługi stanowili 31,58 % ogółu zatrudnionych 
 

Struktura zatrudnienia w koszalińskich jednostkach oświatowych wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 
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Wyniki egzaminów zewnętrznych  
 
1. Szkoły podstawowe 

Egzamin ósmoklasisty w roku 2020 został przeprowadzony po raz drugi. Pierwotnie zaplanowano jego 
przeprowadzenie w dniach 21 – 23 kwietnia 2020 r.,  jednakże ze względu na ogłoszony w kraju stan 
epidemii, został on przesunięty na późniejszy termin i odbył się w dniach 16, 17 i 18 czerwca br. 
Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie zdawali egzaminu w powyższym terminie, 
mieli możliwość przystąpienia do niego 7, 8 i 9 lipca br. 

Egzamin składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Na 
rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie mieli 120 minut, z matematyki 100 minut, natomiast z 
języka obcego 90 minut. Uczniowie do wyboru mieli jeden z języków nowożytnych nauczanych w szkole. 
W koszalińskich szkołach podstawowych był to wybór między językiem angielskim i językiem 
niemieckim. Uczniowie w zdecydowanej większości wybierali język angielski. Nieliczni zdecydowali się 
zdawać egzamin z języka niemieckiego - zaledwie 19 uczniów w 6 koszalińskich szkołach podstawowych. 
Wyniki szkół z egzaminu w części z języka obcego nowożytnego zostały uśrednione proporcjonalnie do 
liczby zdających z poszczególnych języków. 

 

(średni wynik z j. angielskiego * liczba zdających) + (średni wynik z j. niemieckiego * ilość zdających) 

(ilość zdających j. angielski + ilość zdających j. niemiecki) 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty po szkole podstawowej w punktach 

 

 

 

 

 

 

Lp.  
j. polski 

[%] 
matematyka 

[%] 
j. angielski 

[%] 
j. niemiecki 

[%] 

1. Średni wynik Koszalina 60,72 46,54 60,62 47,56 

2. Średni wynik województwa 
zachodniopomorskiego 

55,00 43,00 52,00 42,31 

3. Średni wynik okręgu 56,40 43,34 51,86 41,64 

4. Średni wynik kraju 59,00 46,00 54,00 45,00 
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2. Szkoły ponadpodstawowe 

W odniesieniu do absolwentów koszalińskich liceów i techników, wskaźnik zdawalności egzaminu 
dojrzałości kształtował się we wszystkich latach na poziomie wyższym od średniej krajowej i okręgu. 
Tabela poniżej przedstawia zdawalność w poszczególnych podmiotach i latach. 
Biorąc pod uwagę 2020 rok - procent osób, które zdały maturę w szkołach młodzieżowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin wynosi 87,00 % i jest wyższy od 
średniej krajowej wynoszącej 74,00% i średniej województwa, która kształtuje się na poziomie 
70,9%.  

 

Procentowa zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2019 – 2020 w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Koszalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Szkoła 

Zdawalność 

(%) 

w 2019 roku 

Zdawalność 

(%) 

w 2020 roku 

1. I Liceum Ogólnokształcące 100,0 99,4 

2. II Liceum Ogólnokształcące 100,0 99,4 

3. V Liceum Ogólnokształcące (ZS nr 2) 98,7 93,0 

4. VI Liceum Ogólnokształcące 88,9 72,9 

5. Zespół Szkół nr 1 95,0 76,7 

6. Zespół Szkół nr 9 96,0 84,7 

7. Zespół Szkół nr 7 86,5 68,4 

8. Zespół Szkół nr 10 82,5 52,6 

9. Zespół Szkół nr 8 14,3 41,7 
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Dodatkowa oferta edukacyjna  

W roku 2020 zajęcia pozalekcyjne prowadzone były we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę 
Miasto Koszalin, natomiast zajęcia pozaszkolne realizowane były przez powołaną do tego celu placówkę 
oświatową jaką jest Pałac Młodzieży w Koszalinie. 

Stan epidemii panujący w kraju wpłynął na sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych. Wraz 
 z wprowadzeniem od 12 marca 2020 roku kształcenia na odległość większość zajęć pozalekcyjnych 
została zawieszona. Gdy jednak sytuacja epidemiczna nie ulegała poprawie i kształcenie zdalne 
przedłużało się w szkołach podjęto decyzję o realizacji zajęć pozalekcyjnych w formie zdalnej.  
W zależności od stanu epidemicznego i obowiązujących w danym czasie przepisów zajęcia pozalekcyjne 
realizowane były w formie zdalnej, stacjonarnej lub hybrydowej. Większość szkół tj. 72% przyjęła 
rozwiązanie hybrydowe. Tylko jedna szkoła po wprowadzeniu stanu epidemii nie prowadziła zajęć 
pozalekcyjnych. Sposób realizacji zajęć pozalekcyjnych w czasie epidemii przedstawia poniższy wykres. 

Finansowanie zajęć pozalekcyjnych w koszalińskich szkołach realizowane jest obecnie z następujących 
źródeł:  

a) budżetu gminy – specjalnie wyodrębnione środki na ten cel przekazywane są do budżetów szkół;  

b) funduszy unijnych – zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków EFS; 

c) budżetu gminy – środki otrzymane w subwencji oświatowej przeznaczane są na organizację zajęć 
pozalekcyjnych ujmowanych w arkuszach organizacyjnych szkół w ramach godzin do dyspozycji 
dyrektora (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2019 roku w 
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół godziny do dyspozycji dyrektora przeznacza 
się na zajęcia rozwijające zainteresowania, uzdolnienia uczniów)  

Zajęcia pozalekcyjne realizowane są również (w niewielkim wymiarze) przez nauczycieli nieodpłatnie  
w ramach wolontariatu lub 40-to godzinnego tygodnia pracy.  

W roku 2020 środki finansowe przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie 
uczniów do egzaminów zewnętrznych stanowiły około 30% środków przeznaczonych na ten cel w roku 
2019 r. i 85% środków przeznaczonych w 2018 r. Należy jednak przy tej okazji zaznaczyć, że w roku 2019 
środki finansowe na organizację zajęć pozalekcyjnych były bardzo wysokie co było wynikiem decyzji 
podjętej przez Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie pozostawienia w budżetach szkół środków 
niewykorzystanych na wynagrodzenia w okresie strajku nauczycieli i przekazania ich na realizację zajęć 
pozalekcyjnych. Drugim czynnikiem mającym wpływ na niższe wykorzystanie środków finansowych na 
zajęcia pozalekcyjne było czasowe zawieszenie tych zajęć w okresie epidemii. Wydatkowanie środków 
finansowych na powyższe cele w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

 

Wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele w roku 2020 przedstawia poniższa tabela. 

Lp. ZADANIE KWOTA 

1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych,   
w tym zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych 

165.349 zł 

2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych ujęte  
w arkuszach organizacyjnych szkół 1.240.900 zł 
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3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach ponadpodstawowych 
 i placówkach o charakterze specjalnym w tym zajęcia przygotowujące uczniów 
do egzaminów zewnętrznych 

235.677 zł 

4. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach ponadpodstawowych  
i placówkach o charakterze specjalnym ujęte w arkuszach organizacyjnych szkół 185.700 zł 

 RAZEM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOŁACH 1.827.626 zł 

 Zajęcia pozaszkolne realizowane w Pałacu Młodzieży w Koszalinie 1.168.500 zł  

 RAZEM NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE 2.996.126 zł  

 
Nauka pływania uczniów klas III oraz doskonalenia pływania uczniów klas VI szkół 
podstawowych 620.331 zł  

9. Treningi klas pływackich Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Koszalinie 1.175.755 zł  

 RAZEM 4.792.212 zł 

 

Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miasta Koszalin pozwoliły na realizację 26927 godzin 
zajęć pozalekcyjnych w szkołach co stanowi około 68%wszystkich zrealizowanych godzin zajęć. 
Względem poprzedniego roku szkolnego liczba realizowanych godzin zajęć spadła co było oczywistym 
następstwem czasowego zawieszenia zajęć w szkołach z powodu epidemii COVID-19. 
Uczniowie miasta Koszalina mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach 
jak również pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży, w którym tygodniowo w roku 2020 odbywało się 339 
godzin zajęć skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Uwzględniając zajęcia prowadzone  
w Pałacu Młodzieży, w roku 2020 ze środków budżetu Gminy Miasta Koszalin zrealizowano 43331 
godzin zajęć pozalekcyjnych co stanowi ponad 77% wszystkich zrealizowanych godzin zajęć 
 

Szkolnictwo niepubliczne  

Szkoły niepubliczne, znalazły trwałe miejsce w krajowym systemie oświaty, stając się istotnym 
elementem edukacji, działają na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Nie 
ulega wątpliwości, że ze względu na ich ilość, różnorodność kierunków, a także liczbę uczących się, 
szkoły niepubliczne odgrywają znaczną rolę w koszalińskim systemie oświaty i jest bardzo 
prawdopodobne, że swoją pozycję będą umacniać, czy nawet rozwijać. 

Miasto Koszalin w 2021 roku, (w roku szkolnym 2020/2021,) dotuje 55 niepublicznych jednostek  
oświatowych, w tym:  

- 6 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła podstawowa specjalna, 
- 19 przedszkoli, w tym 1 przedszkole specjalne, 
- 1 punkt przedszkolny, 
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- 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, 
- 13 szkół zawodowych dla młodzieży i dorosłych, 
- 1 ośrodek rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczy, 
- 8 placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
- 1 publiczne technikum dla młodzieży. 

Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późń. zm.). Zgodnie z wymienionym aktem prawnym 
dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 
na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.  

 

Kwoty udzielonych dotacji w latach 2018-2021 

Lp. Rozdziały 2018 rok 2019 rok 2020 rok  2021 rok 

 80101 – szkoły podstawowe 2 450 000 3 197 800 3 828 000 3 450 000 

 80102 – szkoły podstawowe specjalne 586 000 1 062 700 1 341 000 1 100 000 

 80104 – przedszkola 8 480 000 11 646 900 14 127 581 12 388 403 

 80105 – przedszkola specjalne 1 270 000 903 500 811 000 800 000 

 80110 – gimnazja 440 000 173 000 - - 

 80120 – licea ogólnokształcące 2 392 000 2 638 600 3 335 500 2 650 000 

 80116 – szkoły policealne 3 790 000 4 658 900 6 123 700 3 500 000 

 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia 13 000 261 900 451 000 300 000 

 80130 – szkoły zawodowe 27 000 17 050 - - 

 80151 – kwalifikacyjne kursy 
zawodowe - - - 100 000 

 85404 – wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka 530 000 595 200 705 500 540 000 

 85419 – ośrodek rewalidacyjno–
edukacyjno-wychowawczy 3 370 000 3 466 30 3 765 000 3 000 000 

 80115 - technika  1 379 700 1 415 009 1 460 000 

RAZEM 23 348 000 25 100 600 35 903 290 29 288 403 
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Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub nauki (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży) przysługują 
na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

Natomiast dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych) 
otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w danym miesiącu dotację z budżetu samorządu terytorialnego, w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 

 Realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w oświacie w roku 2020 

W 2020 roku na inwestycje (roboty i zakupy) oraz remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych Miasto Koszalin wydatkowało środki w wysokości 2.985.768 zł (z wyłączeniem środków 
zewnętrznych). Kwota ta została przeznaczona na zadania inwestycyjne i remontowe w poszczególnych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Uwzględniała potrzeby wynikające z planów 
jednostek oświatowych, kierunków miasta w zakresie oszczędności wynikających z kosztów utrzymania 
obiektów oświatowych oraz nakazów jednostek kontrolujących, takich jak: Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Straż Pożarna. 

 

Wydatkowanie środków na inwestycje i remonty w roku 2020 

Lp. Zadanie Kwota 

1. Remonty i inwestycje – wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe 4 591 639 

2. 
Oświatowe zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu 
Miejskiego  2 053 675 

Razem: 5 512 241 

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta Koszalina do szkół i 
placówek oświatowych 

Gmina Miasto Koszalin miesięcznie przewozi średnio 120 dzieci niepełnosprawnych na terenie miasta 
Koszalina do szkół, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych oraz na praktyki zawodowe. Od 
2018 roku przewóz dzieci na terenie miasta realizujemy jest przez dwie placówki oświatowe – Zespół 
Szkół nr 12 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Koszt związany z przewozem dzieci na 
terenie miasta Koszalina w roku szkolnym 2019/2020 wyniósł około 640 030 zł.  

Ponadto dla dziesięciorga dzieci niepełnosprawnych w 2020 r. realizowany jest indywidualny dowóz 
przez rodziców, zgodnie z zawartymi umowami koszt związany z dowozem indywidualnym wyniesie 
około 7 200 zł. 
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Dowozy dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta Koszalina 

Lp. Nazwa Placówki Rodzaj dowozu Liczba uczniów 

1. Zespół Szkół nr 12 Bus do szkoły 34 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Bus do szkoły 

Bus na praktyki 

36 

40 

Dowozy indywidualne realizowane przez rodziców 10 

Razem: 120 

 

 
Wydatki na oświatę w 2020 roku 

Miasto Koszalin na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań własnych w zakresie edukacji w 2020 roku 
przeznaczyło 254,8 mln zł (z wyłączeniem wydatków poniesionych na realizację projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).  

Największy udział procentowy w wydatkach oświatowych stanowiły wydatki poniesione  
na prowadzenie i dotowanie szkół podstawowych. Wydatki te stanowiły 29,72% ogólnych wydatków.  
Na drugim miejscu znalazły się wydatki dotyczące koszalińskich przedszkoli. Ich funkcjonowanie  
to 16,33% budżetu oświatowego, a na trzecim i czwartym utrzymanie i dotowanie liceów 
ogólnokształcących oraz techników, co stanowiło w mijającym roku odpowiednio 10,86% i 10,09% 
wydatków. Szczegółowy podział wydatków pomiędzy poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej 
przedstawia poniższa tabela.  

 

Dział 
Rozdział 

Wykonanie           
w tys. zł % 

750 Administracja publiczna  
75085 Wspólna obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego 1 463,8 0,57 

801 Oświata  
i wychowanie 

80101 Szkoły podstawowe  75 742,0 29,72 

80102 Szkoły podstawowe specjalne  5 821,7 2,28 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 

2,0 0,01 

80104 Przedszkola  41 600,9 16,33 
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80105 Przedszkola specjalne  810,0 0,32 

80106 Inne formy wychowania 
przedszkolnego 0,8 0,01 

80113 Dowożenie uczniów do szkół  644,7 0,25 

80115 Technika  25 716,9 10,09 

80116 Szkoły policealne  5 849,3 2,30 

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia  9 052,0 3,55 

80120 Licea ogólnokształcące  27 684,3 10,86 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 681,7 0,66 

80140 Placówki kształcenia ustawicznego i 
centra kształcenia zawodowego  

1 339,4 0,53 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli  

640,2 0,25 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  7 336,3 2,88 

80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego 

4 388,4 1,72 

80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych 

7 622,0 2,99 

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 483,2 0,58 

80152 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 
klasach dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, szkołach 
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 
klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

749,5 0,29 
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80195 Pozostała działalność 6 700,3 2,63 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

85401 Świetlice szkolne  4 964,5 1,95 

85403 Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze  

8 801,7 3,45 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

709,7 0,28 

85406 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne  

2 473,9 0,97 

85407 Placówki wychowania 
pozaszkolnego  

2 868,3 1,13 

85410 Internaty i bursy szkolne  3 861,2 1,52 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

37,2 0,01 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym 

62,1 0,02 

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe  403,5 0,16 

85419 Ośrodki rewalidacyjno-
wychowawcze  3 764,5 1,48 

85446 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli  40,4 0,02 

85495 Pozostała działalność 495,8 0,19 

Wydatki ogółem 254 812,2 100,00 

 

Środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych stanowią ok. 43% wydatków na zadania własne 
ogółem budżetu Miasta Koszalina. Otrzymana w 2020 r. subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna na 
zadania realizowane przez koszaliński samorząd to 159,5 mln zł (odpowiednio: 154,9 mln zł i 4,6 mln zł). 

W części oświatowej budżetu Miasta Koszalina największą pozycję stanowią wydatki osobowe – na 
wynagrodzenia pracownicze i pochodne od płac, czyli składki na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy. Ich udział w wydatkach ogółem w 2020 r.  wyniósł 71,97%, tj. 183,4 mln zł. Na utrzymanie 
jednostek, czyli pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) wyasygnowano 32,8 mln zł, tj. 12,87%, w tym na 
remonty – 1,2 mln zł. Kolejną pozycję stanowiły dotacje dla szkół i placówek niepublicznych  
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oraz publicznych, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub prawna inna niż jednostka 
samorządu terytorialnego i na te wydatki przeznaczono 13,92% części oświatowej budżetu Miasta, 
tj. 35,5 mln zł. Na wydatki majątkowe – roboty i zakupy inwestycyjne – przeznaczono kwotę 3,2 mln zł, 
która stanowiła 1,24% wydatków całkowitych na oświatę. 

 

 Struktura wydatków oświatowych w 2020 roku 

 

 

Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w 2020 roku 

W strukturze środków wydatkowanych przez samorząd koszaliński w 2020 roku na wynagrodzenia i 
pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) największą pozycję stanowią 
wynagrodzenia nauczycieli, na które przeznaczono 142,1 mln zł (z wyłączeniem wydatków poniesionych 
na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), tj. 77,51%.  
Na płace pracowników administracji i obsługi wyasygnowano natomiast kwotę 41,0 mln zł, tj. 22,35%. 
Pozostałe wydatki (głównie na umowy zlecenia) to 0,3 mln zł, tj. 0,14%. 

W wyniku przeprowadzonej analizy – zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – stwierdzono, że 
nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnieni w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, osiągają średnie wynagrodzenia określone przez 
ustawodawcę; na ich wynagrodzenia wydatkowano kwotę 120,6 mln zł (bez pochodnych), tj. o prawie 
8,7 mln zł więcej niż wynoszą wymagane kwoty minimalne (średnio o 431 zł w ujęciu miesięcznym 
w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski). W tej sytuacji Gminy Miasto Koszalin nie objął obowiązek 
wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.  

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 roku (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym i innymi składnikami nieperiodycznymi) – w przeliczeniu na jeden etat nauczyciela – wyniosło 
6 044 zł. W zależności od statusu zawodowego według stopni awansu płace za ww. okres kształtują się 
na poziomie odpowiednio dla: 

- nauczyciela stażysty – 3 596 zł, 

71,97%

12,87%

13,92% 1,24%

Wydatki bieżące - osobowe (wynagrodzenia i pochodne) - 183 387,5 tys. zł

Wydatki bieżące - rzeczowe (pozostałe) - 32 784,8 tys. zł

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych, dla których organem
prowadzącym nie jest JST - 35 477,8 tys. zł
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 3 162,1 tys. zł
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- nauczyciela kontraktowego – 4 343 zł, 
- nauczyciela mianowanego – 5 360 zł, 
- nauczyciela dyplomowanego – 6 816 zł. 

 

W przypadku pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w koszalińskich przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych średnie wynagrodzenia brutto (łącznie z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym i innymi składnikami nieperiodycznymi) w 2020 roku wyniosły odpowiednio: 

- pracownicy administracji – 4 830 zł, 
- pracownicy obsługi – 3 644 zł. 

 

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych 

W roku 2020 koszalińskie szkoły i placówki oświatowe organizowały lub współorganizowały konkursy  
i turnieje oraz uczestniczyły w akcjach i konkursach proponowanych młodzieży szkolnej przez 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, uczelnie i inne jednostki organizacyjne zajmujące się edukacją 
w różnych dziedzinach wiedzy i sztuki. Ze względu na panujący stan epidemii oferta konkursów, olimpiad 
i imprez była znacznie ograniczona. Te które mimo niesprzyjającego czasu się odbywały przeprowadzane 
były najczęściej w formie zdalnej. Niektóre z olimpiad nie zostały ukończone i uczniowie nie mogli 
uzyskać tytułu laureata. Również w sporcie wiele turniejów i mistrzostw nie odbyło się. W tych, które 
mogły się odbyć uczniowie koszalińskich szkół zajmowali znaczące miejsca. W dziedzinie kultury i sztuki 
uczniowie odnosili sukcesy w takich dziedzinach jak: konkursy muzyczne (taneczne, gitarowe, wokalne), 
plastyczne (malarskie, rysunkowe, fotograficzne, filmowe), recytatorskie, twórczości literackiej. 

Sukcesy dzieci i uczniów zostały docenione przez Prezydenta Miasta Koszalina - p. Piotra Jedlińskiego, 
który przyznał nagrody w dziedzinie kultury, sportu oraz za wybitne osiągnięcia w nauce. Zespół 
opiniujący, składane przez szkoły wnioski o Stypendium Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia 
uczniów w nauce i sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych rozpatrzył  
28 wniosków ze szkół podstawowych oraz 44 wnioski ze szkół ponadpodstawowych (razem 72 wnioski). 
Pozytywnie zaopiniowano 59 wniosków na nagrody dla uczniów na kwotę 59.700 zł. 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół podstawowych w roku 2020 

 
Lp. Szkoły podstawowe 

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów 

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 2 4 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 1 4 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 0 3 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 1 7 

5. Szkoła Podstawowa nr 6 1 1 

6. Szkoła Podstawowa nr 7 4 7 

7. Szkoła Podstawowa nr 9 1 3 

8. Szkoła Podstawowa nr 10 3 6 

9. Szkoła Podstawowa nr 13 2 2 

10. Szkoła Podstawowa nr 17 0 5 
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11. Szkoła Podstawowa nr 18 7 9 

12. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 0 0 

13. Szkoła Podstawowa nr 23 0 7 

Razem: 22 58 

 

Liczba laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół ponadpodstawowych w roku 
2020 

Lp. 
Szkoły ponadpodstawowe 

Nazwa szkoły Liczba laureatów Liczba finalistów 

1. I Liceum Ogólnokształcące ------------- 16 

2. II Liceum Ogólnokształcące ------------- 11 

3. V Liceum Ogólnokształcące ------------- 3 

4. Zespół Szkół nr 1 ------------- 2 

 Zespół Szkół nr 7 ------------- 1 

5. Zespół Szkół nr 9 ------------- 3 

Razem: ------------- 35 

 

Brak laureatów olimpiad i konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest spowodowany 
tym, że w większości konkursów i olimpiad nie wyłoniono laureatów. Etapy centralne nie odbyły 
się z powodu wprowadzenia stanu epidemii w naszym kraju. 

 

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY 
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

NA LATA 2019 - 2023 - PN. „BEZPIECZNY KOSZALIN” 

 

Zgodnie z uchwałą Nr IV / 59/ 2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2019 – 2023 pn. „BEZPIECZNY KOSZALIN” Prezydent Miasta Koszalina został 
zobligowany do przedstawiania sprawozdania z realizacji programu Radzie Miejskiej. 

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o otrzymane informacje od jednostek, inspekcji, straży, 
instytucji itp. funkcjonujących na terenie miasta Koszalina i będących bezpośrednio 
odpowiedzialnych za realizacje zadań ujętych w programie „BEZPIECZNY KOSZALIN”. 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały działania oraz osiągnięte efekty z ich realizacji na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Koszalina  
z podziałem na nw. obszary: 
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Podmiotem wspierającym działania Prezydenta Miasta w zakresie bezpieczeństwa jest Wspólna Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego (zwana dalej Komisją). Komisja 
jest forum, na którym podmioty realizujące program „Bezpieczny Koszalin”, przedstawiają podejmowane 
działania w sferze bezpieczeństwa. Z uwagi na szerokie spektrum zagadnień poruszanych na 
posiedzeniach Komisji sprawozdanie z realizacji działań Komisji wyłączono z podziału na obszary i 
przedstawiano odrębnie. 

Z uwagi na czas pandemii COVID-19, Komisja odbyła w 2020 roku 2 posiedzenia, na których między 
innymi pozytywnie zaopiniowano „Harmonogramy zamierzeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku w okresie zimowym pn. „Bezpieczne Ferie Zimowe 2020” oraz skupiono się za 
zamierzeniach związanych z sytuacją epidemiologiczną Koronawirusa.  

W trakcie posiedzeń Komisji: 

a) Przyjęto „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Koszalina i Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku”. 

b) Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019–2023 
pt. „BEZPIECZNY KOSZALIN ” w 2019 roku. 

c) Przyjęto „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Koszalina 
i Powiatu Koszalińskiego na rok 2019”. 

d) Zaprezentowano „Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina  
w 2019 roku”.  

e) Przedstawiono „Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji  
w Koszalinie wraz z  informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Koszalina i powiatu koszalińskiego w 2019 roku”. 

f) Zaprezentowano „Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Koszalinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta  
i powiatu w roku 2019". 

g) Przedstawiono „Informacje z działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu  
z działalności na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w 2019 roku”. 

h) Zaprezentowano „Informację z działalności Straży Miejskiej w Koszalinie w roku 2019". 
 
Omówiono: 

– Funkcjonowanie SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Region „Zachód” w bazie w 
Zegrzu Pomorskim. 

– Stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie różnych form wypoczynku podczas ferii 
zimowych na terenie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina w ramach akcji 
„BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020”. 

– Zagrożenia i podejmowane działania służb weterynaryjnych w zakresie zwalczania ASF 
oraz wirusa ptasiej grypy /HPAI/ na terenie miasta Koszalina i powiatu Koszalińskiego. 

– Stan epidemiologiczny w zakresie rozprzestrzeniania się zagrożenia koronawirusa  
z Wuhan, chorób zakaźnych i chorób wieku dziecięcego oraz stan sanitarno-porządkowy 
obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego. 

– Warianty działania podmiotów edukacyjnych w zakresie stacjonarnego, jak i nie 
stacjonarnego systemu nauczania. 
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Szczegółowe dane działań Komisji zawiera „Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty 
Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu 
Koszalińskiego za rok 2020 r.” 

 
Pełna treść sprawozdania została opracowana w oparciu o otrzymane informacje od jednostek, inspekcji, 
straży itp. funkcjonujących na terenie miasta Koszalina i będących bezpośrednio odpowiedzialnych za 
realizacje zadań ujętych w programie „BEZPIECZNY KOSZALIN” i stanowi Załącznik nr 11 oraz znajduje 
się na stronie internetowej www.koszalin.pl w zakładce STRATEGIA ROZWOJU KOSZALINA/RAPORT O 
STANIE MIASTA. 

 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO 
KOSZALINA NA LATA 2017-2021 

 

Raport przedstawia informacje przygotowane w oparciu o założenia „Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2017-2021”, zwanego w dalszej części 

Programem i rzeczywiste wykonanie w roku 2020 stosowania Programu. Informacje zawarte w raporcie 

dotyczą m.in. 

 stanu mieszkań komunalnych,  

 potrzeb mieszkaniowych,  

 wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w 

skład mieszkaniowego zasobu Miasta,  

 nakładów poniesionych na utrzymanie budynków i lokali komunalnych, 

 realizacji polityki czynszowej miasta, 

 źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

 wysokości wydatków na utrzymanie budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty 

modernizacji lokali i budynków, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi z udziałem Miasta. 

Celem ułatwienia odniesienia się do danych zawartych w Programie, w nawiasach umieszczono 

informacje dotyczące nr tabel, o których mowa w Programie. 
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Mieszkaniowy zasób 

Mieszkaniowy zasób Miasta stanowią lokale mieszkalne będące własnością Gminy Miasta Koszalina, 

których stan na 31.12.2020 roku wynosił 5.373 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 

248.382,14 m², z tego: 

1. 1.722 lokale o powierzchni 73.019,50 m2 znajduje się w 178 budynkach komunalnych, 

2. 3.651 lokali o powierzchni 175.362,64 m2 w 540 budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Tym samym większość zasobu mieszkaniowego Miasta, tj. około 70,6 % powierzchni użytkowej lokali 

zlokalizowana jest w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta. 

Spośród wskazanego zasobu 698 lokali o powierzchni użytkowej 21.973,78 m2, czyli niecałe 9 % 

powierzchni zasobu, stanowią lokale w ramach najmu socjalnego lokalu. Szczegółowy wykaz 

mieszkaniowego zasobu Miasta na dzień 31.12.2020 r. przedstawia Tabela. 

Szczegółowy wykaz mieszkaniowego zasobu Miasta na dzień 31.12.2020 r.  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

I Liczba budynków ogółem, w tym: 707 

1. budynki stanowiące własność Miasta 178 

2. budynki wspólnot mieszk. z udziałem Miasta 529 

a) zarządzanych przez ZBM 157 

b) będących w obcym zarządzie 372 

II Liczba lokali mieszkalnych 5.373 

1. w budynkach stanowiących własność Miasta 1.722 

2. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 3.651 

III Powierzchnia użytkowa lokali gminnych w m2 248.382,14 
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1. w budynkach stanowiących własność Miasta 73.019,50 

2. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 175.362,64 

IV Liczba osób zamieszkujących w lokalach gminnych 12.088 

1. w budynkach stanowiących własność Miasta 3.793 

2. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 8.295 

V Średnia wielkość lokalu mieszkalnego w m2 45,34 

1. w budynkach stanowiących własność Miasta 39,92 

2. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 48,55 

VI Średni udział Miasta we wspólnotach mieszkaniowych (w %) 44,41 

 

Wielkość zasobu lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta na dzień 31.12.2020 r. 

*/ bez lokali tymczasowych 

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ 

1. Liczba lokali socjalnych ogółem* 698  

2. Liczba osób zamieszkujących lokale socjalne* 1.424 

3. Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych w m2 21.973,78 

 

Monitorowanie potrzeb mieszkaniowych 

Gmina Miasto Koszalin jest zobowiązana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób, których 

uprawnienia wynikają  z Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przydział mieszkań odbywał się w oparciu 

o kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 01 grudnia 2001 r. (ze 
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zmianami) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Koszalin. Tabela nr 3 przedstawia stan zapotrzebowania mieszkaniowego w roku 2020. 

Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w 2020 r. 

Lp. Rodzaje mieszkań 
Potrzeby mieszkaniowe w latach 

(narastająco)* 

1. Zamienne 17 

2. Socjalne 425 

3. Docelowe 341 

Razem 783 

* na podstawie analizy składanych wniosków o przydział lokali komunalnych 

 

Liczba lokali socjalnych w mieszkaniowym zasobie Miasta w latach 2016-2020 

LATA 

Zasób lokali socjalnych 

Liczba 
Pow. użytkowa 

[m²] 

Dynamika wzrostu pow. 
użytkowej w stosunku do roku 

poprzedniego 

2016 720 22 315,02 4,82% 

2017 719 22 445,72 0,59% 

2018 709 22 052,52 -1,75% 

2019 707 22 259,38 0,94 % 

2020 698 21 973,78 -1,28 % 

 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 

 

Na podstawie oceny stanu technicznego budynków Zarząd Budynków Mieszkalnych sporządza plany 

rzeczowo finansowe dostosowane do wielkości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 
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Wysokość nakładów poniesionych na realizację remontów i konserwacji substancji mieszkaniowej zależy 

głównie od wysokości uzyskanych dochodów z najmu lokali, a także wysokości otrzymywanych środków 

z budżetu Miasta w postaci dotacji. 

 

Nakłady na remonty i konserwację budynków i lokali komunalnych 

KATEGORIA WYDATKÓW 

Nakłady na realizację robót 
remontowych [tys. zł] 

Program 2020 

Roboty remontowe lokali komunalnych (w tym m.in. 
inwestycje, remonty ogólnobudowlane i instalacyjne, 
remonty pustostanów) 

5 490 3 415 

Roboty konserwacyjne, remonty bieżące (w tym m.in. wsady 
kominowe, konserwacja bieżąca, pogotowie techniczne, 
usługi kominiarskie, rozbiórki) 

1 500 2 252 

Ogółem: 7 040 5 667 

 

 

Sprzedaż lokali komunalnych 

Zasady sprzedaży lokali komunalnych należących do Miasta reguluje uchwała Nr XI/130/2011 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali komunalnych. 

W 2020 r. sprzedano 28 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1.366,82 m2. Na 2020 r Program 

zakładał sprzedaż 7 lokali.  

 

Zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu 

Ustalone w §17 ust. 1 Programu zasady prowadzenia polityki czynszowej Miasta określają kształtowanie 

stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w sposób pozwalający 

dążyć do samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej 

Aktualnie obowiązująca stawka bazowa czynszu w lokalach komunalnych została wprowadzona została 

Zarządzeniem Nr 90/293/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 maja 2019 r. i wynosi 7,12 zł/m2 
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powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Od ustalonej stawki bazowej stosowane są zmniejszenia i 

zwiększenia, w zależności od czynników wpływających na wartość użytkową lokalu.  

 

Wysokość stawki czynszu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

L.p. Wyszczególnienie 
Wysokość 

(zł / m2) 

1. Bazowa stawka czynszu 7,12 

2. Minimalna stawka czynszu 5,34 

3. Maksymalna stawka czynszu 7,83 

4. Średnia stawka czynszu 6,03 

5. Stawka czynszu za lokal socjalny 2,67 

 

Źródła finasowania gospodarki mieszkaniowej 

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej (ZBM) są środki pochodzące z wpływów z opłat za 

lokale mieszkalne i użytkowe, opłat z tytułu czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości będących 

w zarządzie ZBM, środki pochodzące z budżetu Miasta, przekazywane do ZBM w formie dotacji. 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2020 roku 

Lp. Wyszczególnienie 

Źródła finansowania  
(w tys. zł) 

Program 2019 

1. Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych  18 070 19 952 

2. 
Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych, najmu i dzierżawy 
pozostałych nieruchomości będących w zarządzie ZBM 2 800 2 800 

3. Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy 3 100 3 000 

4. Dotacje z budżetu gminy na realizację prac inwestycyjnych 1 150 100 
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5. Środki Gminy Miasta Koszalin, wnioski do RPO 0 0 

6. Zaliczka z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi 520 572 

7. 
Pozostałe (m.in.: otrzymane kary i grzywny, odszkodowania, 
odsetki, rozwiązane rezerwy) 2 900 4 691 

RAZEM 28 540 31 115 

 

Nakłady w dziedzinie mieszkalnictwa komunalnego finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta w 
roku 2020 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość dotacji 
(w tys. zł) 

1. Dotacja inwestycyjna  100 

2. Dotacja przedmiotowa, w tym: 3 000 

a. Dopłata różnicy do czynszu za najem lokali socjalnych 400 

b. Dopłaty do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych 2 000 

c. Dopłata do utrzymania terenów zielonych i przyległych 600 

RAZEM 3 100 

 

Wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali komunalnych oraz wydatki na pokrycie 
kosztów zarządu nieruchomością wspólną 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki w latach  
(w tys. zł) 

Program 2020 

Wydatki na pokrycie kosztów zarządu budynków i lokali komunalnych 

1. Koszty ogólnego zarządu i administracyjne 6 900 11 723 

2. 
Koszty eksploatacji (m.in. ubezpieczenie, sprzątanie, monitoring, podatek od 
nieruchomości) 5 400 4 246 

3. Koszty remontów i konserwacji 7 040 5 667 
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4. 
Środki Gminy Miasto Koszalina 

Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna budynków 
0 0 

Razem 19 340 21 636 

1. Zaliczka na pokrycie kosztów zarządu 3 900 3 884 

2. Wpłaty na fundusz remontowy 5 300 5 594 

Razem 9 200 9 478 

 

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin 

 

Zaległość ogółem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. to kwota 21 810 131,61 zł (spadek zadłużenia o 

145 524,83 zł w stosunku do roku ubiegłego).  

W związku z pojawianiem się epidemii SARS-CoV-2, rok 2020 był bardzo skomplikowany finansowo. W 

konsekwencji pojawiania się COVID-19 wielu użytkowników lokali mieszkalnych administrowanych przez 

ZBM utraciło pracę, a najemcy lokali użytkowych zmuszeni zostali do ograniczenia prowadzonej 

działalności. Podejmowane przez  przedstawicieli Gminy i Zarządu Budynków Mieszkalnych działania 

pozwoliły na ograniczenie negatywnych skutków opisanych zdarzeń gospodarczych. Sukcesem jest 

kontynuowanie dotychczasowego ograniczenia przyrostu zadłużenia.  

ZBM w 2020 roku kontynuował działania Grupy Roboczej w skład, której wchodzą pracownicy Działu 

Windykacyjno-Prawnego i Działu Spraw Lokalowych. Grupa ma za zadanie prowadzenie działań 

zmierzających do odzyskiwania lokali komunalnych (docelowych, socjalnych), wobec których orzeczona 

została eksmisja lub zajmują lokale bez tytułu prawnego. Podjęte działania zmierzają do realizacji 

wyroków bez udziału komornika, co pozwala na uniknięcie wysokich kosztów ponoszonych przez ZBM. 

Ponadto Dłużnicy po realizacji wyroku zaczynają korzystać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

formie dodatku mieszkaniowego, biorą udział w Programie odpracowania należności jak i zaczynają 

dobrowolnie dokonywać wpłat na poczet zaległości.  
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W ramach realizowanych zadań w ZBM prowadzona jest bardzo aktywnie terenowa windykacja 

należności. ZBM podczas wizyt w lokalach zawsze negocjuje warunki spłaty zadłużenia. Informuje 

każdorazowo o wszystkich możliwościach, z jakich Dłużnik może skorzystać.  

Ponadto ZBM realizuje „Program odpracowania zadłużenia z tytułu używania lokalu wchodzącego w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Koszalin. W 2020 roku brało w nim łącznie 89 osób, a 

odpracowania wyniosło 432.560,01 zł (w tym: w ZBM w kwocie 321.872,51 zł; w pozostałych jednostkach 

GMK w kwocie 110.687,50 zł). 

 

  
 
 
 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU MIASTA KOSZALINA 

 

Od roku 1997 na terenie Polski obowiązuje zakaz wprowadzania materiałów i wyrobów zawierających 
azbest, produkcji w/w wyrobów oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest, będący 
wynikiem przyjęcia przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania 
azbestu z gospodarki. W dniu 19 czerwca 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest oraz wprowadził przepisy wykonawcze do tej ustawy. Rezultatem wprowadzenia 
regulacji zakazujących stosowania azbestu było przyjęcie w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów 
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (KPUA), 
zakładającego oczyszczenie kraju z azbestu do roku 2032. W roku 2009 w/w dokument został 
zaktualizowany opracowaniem pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKzA). 
Zgodnie z POKzA jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do opracowania programów 
usuwania wyrobów zawierających azbest.  

„Program Usuwania Azbestu z Terenu Miasta Koszalina,” przyjęty Uchwałą Nr XXI/208/2008 Rady 
Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r. i zmieniany w latach 2011, 2012 i 2013, został 
zaktualizowany do obowiązujących przepisów i zastąpiony „Programem Usuwania Azbestu z Terenu 
Miasta Koszalina” przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/685/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 
2014 r. Stanowi on element realizacji harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu kraju zapisanego w POKzA na szczeblu lokalnym – z obszaru miasta Koszalina.  

Do zadań Programu należą m.in. przedstawienie wpływu wyrobów zawierających azbest na zdrowie 
człowieka i środowisko przyrodnicze, podniesienie świadomości społecznej w zakresie szkodliwości 
wyrobów zawierających azbest, wskazanie i zapoznanie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 
wynikającymi z nich procedurami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

CZYSTE ŚRODOWISKO 



 REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW  I STRATEGII 

 

108 

 

Docelowym założeniem Programu jest oczyszczenie obszaru miasta z wyrobów zawierających azbest do 
roku 2032. 

Cele Programu są osiągane poprzez realizację zadań finansowanych ze środków prywatnych 
i publicznych, w tym w miarę możliwości m. in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW). 

Program dotyczący usuwania azbestu z terenu miasta Koszalina, wraz z inwentaryzacją wyrobów 
zawierających azbest, jest niezbędnym dokumentem pozwalającym Gminie Miasto Koszalin na 
wnioskowanie o środki zewnętrzne na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu. „Inwentaryzacja 
azbestu na terenie Miasta Koszalina” została przeprowadzona w 2006 roku i co roku jest uzupełniana 
o nowe wpisy składane przez mieszkańców.  

Od 2011 r. do 2020 r. Miasto realizowało zadanie usuwania azbestu z terenu miasta ze środków 
pochodzących z WFOŚiGW oraz częściowo z budżetu Miasta. W ramach tego zadania usunięto 
315,372 Mg azbestu z dachów i ścian budynków prywatnych, spółdzielni, wspólnot i kościołów. Z dotacji 
skorzystało 177 beneficjentów. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA KOSZALINA  
NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 

 

Podstawą opracowania w/w Programu jest art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), zwanej dalej Poś, który zobowiązuje organy wykonawcze 
województw, powiatów i gmin do sporządzenia programów ochrony środowiska, jako realizację polityki 
ochrony środowiska państwa.  

Programy uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy (art. 18 ust. 1 ustawy 
Poś).  

Aktualnie obowiązujący Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/556/2017 Rady Miejskiej 
w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. 

W myśl zapisów art. 18 ust. 2 w/w ustawy Poś, w celu efektywnej realizacji polityki ochrony środowiska 
na szczeblu lokalnym, organ wykonawczy powiatu co 2 lata sporządza i przedkłada radzie powiatu raport 
z wykonania programu ochrony środowiska.  

Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 3 ustawy Poś, po przedstawieniu raportu radzie powiatu i jego przyjęciu, 
jest on przekazywany przez organ wykonawczy powiatu (Prezydent Miasta Koszalina) do organu 
wykonawczego województwa (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego). 

Za realizację zadań określonych w Programie odpowiadają zarówno jednostki podległe miastu (wydziały 
Urzędu, jednostki i spółki miejskie), jak również w dużej mierze organy, instytucje i podmioty zewnętrzne 
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(m. in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, organy Wód Polskich, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, zarządcy budynków, zakłady działające na terenie miasta). 

Poprzedni raport został przyjęty Uchwałą Nr XII/228/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 
2019 r i obejmował lata 2017-2018. 

Kolejny opracowany raport będzie obejmował lata 2019-2020 i zostanie przyjęty odrębną uchwałą 
w czwartym kwartale 2021 r. Podobnie jak raport za lata 2017-2018 zostanie on udostępniony na stronie 
BIP tut. Urzędu w zakładce Wydziału Środowiska. 

Raporty zawierają w swojej treści charakterystykę ogólną miasta Koszalina, aktualną analizę stanu 
środowiska (poszczególnych komponentów środowiska) oraz ocenę realizacji w okresie 
sprawozdawczym zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska Miasta Koszalina. 

Ocenie w raporcie podlegają następujące obszary interwencji: 

• ochrona klimatu i jakości powietrza 
• zagrożenia hałasem 
• pola elektromagnetyczne 
• gospodarowanie wodami  
• gospodarka wodno-ściekowa 
• zasoby geologiczne 
• gleby  
• gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów 
• zasoby przyrodnicze 
• zagrożenia poważnymi awariami. 

Dane na potrzeby opracowania dwuletnich raportów są pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak:. 
Główny Urząd Statystyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowy Instytut 
Geologiczny, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska, 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie, Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie.  

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM  
DLA MIASTA KOSZALINA 

Obowiązek tworzenia i uchwalania programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast powyżej 
100 tys. mieszkańców nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2020 
r. poz. 1219 ze zm.), zwana dalej Poś. 

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Poś programy ochrony środowiska przed hałasem, stanowią akty 
prawa miejscowego. 

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 119 ust. 1 ustawy Poś w/w programy naprawcze tworzy się dla 
terenów, na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Tereny te określa się na 
podstawie sporządzanych uprzednio map akustycznych (narzędzi umożliwiających kompleksową ocenę 
klimatu akustycznego na obszarze objętym analizą). Mapy akustyczne sporządza się raz na 5 lat. Pierwsza 
mapa była opracowana w 2012 r. kolejna w 2017 r. 
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Celem programów ochrony środowiska przed hałasem jest dostosowanie poziomu hałasu do wartości 
dopuszczalnych. 

Aktualny Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina przyjęty został uchwałą 
Nr XLVI/661/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 r. i jest kontynuacją pierwszego 
Programu, który był uchwalony przez Radę Miejską w 2013 r. 

Zakres dokumentu określało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. 

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina” identyfikuje tereny, na których 
poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wg poziomów obowiązujących, wskazując 
jednocześnie planowane działania naprawcze. Działanie te dotyczą głównie zadań dotyczących hałasu 
drogowego, ponieważ Prezydent Miasta ma bezpośredni wpływ na jedną z jednostek zarządzających 
drogami na terenie miasta (tj. Zarząd Dróg i Transportu). 

Udział terenów zagrożonych hałasem w ogólnej powierzchni terenów chronionych w mieście: 

 Mapa akustyczna edycja 2012 r. – 1,73 % 
 Mapa akustyczna edycja 2017 r. - 1,18 % 

Program określa podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku oraz terminy realizacji poszczególnych zadań. 

Działania Programu dzielą się na zadania główne i wspomagające. Wśród głównych wyróżniamy 
krótkookresowe i długookresowe, natomiast działania wspomagające są działaniami ciągłymi. 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Programu są zarządzający drogami, jednostki samorządowe 
oraz Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, zakłady przemysłowe oraz pośrednio inne organy 
ochrony środowiska.  

Wśród jednostek podległych Prezydentowi Miasta odpowiedzialnymi za realizację programu są Zarząd 
Dróg i Transportu (ZDiT), Wydział Inwestycji, Wydział Architektury. 

W 2020 r. wśród działań głównych ZDiT oraz Wydziału Inwestycji, jako strategia krótkookresowa znalazły 
się działania mające na celu ograniczenie prędkości oraz uspokojenie ruchu oraz jako strategia 
długookresowa działania mające na celu poprawę stanu nawierzchni jezdni, budowę nowych 
nawierzchni jezdni, ogólne ograniczenie prędkości, ograniczenie tonażu samochodów ciężarowych, 
poprawę geometrii drogi, wyniesienia przejścia dla pieszych jako elementy uspokojenia ruchu, budowa 
nowych dróg.  

Działania wspomagające jako działania ciągłe to przede wszystkim prowadzenie edukacji ekologicznej 
w zakresie możliwości minimalizacji oddziaływania akustycznego pochodzącego od ruchu pojazdów 
(promowanie komunikacji zbiorowej oraz postaw proekologicznych w zakresie korzystania z pojazdów 
samochodowych, wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, stopniowa eliminacja pojazdów niespełniających wymagań akustycznych). Działania ciągłe 
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to także prowadzenie kontroli stanu nawierzchni drogowych i ich bieżąca naprawa, a także poprawa 
elementów jezdni tj. wymiana i regulacja wpustów ulicznych oraz włazów nastudziennych. 

Wydział Architektury i Urbanistyki opracował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie, w ktorym wskazano tereny podlegające ochronie przed 
hałasem zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, wypełniając przy tym realizację założeń Programu.  

PKP Polskie linie Kolejowe S.A. w 2020 roku w ramach środków własnych na linii 202 na dwóch 
przejazdach wymieniła szyny, nawierzchnię, podrozjazdnice oraz podkłady w torach kolejowych. 
Zlikwidowano również styki klasyczne poprzez zespawanie. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE 
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE KOSZALINA  

W 2020 ROKU 

 

Podstawą opracowania ww. Programu jest art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), zgodnie z którym Rada gminy corocznie w terminie 
do dnia 31 marca zobowiązana jest określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizacja zapisów ustawy ma na celu 
uregulowanie złożonej problematyki bezdomności zwierząt na terenie miasta. 

Program przyjęty Uchwałą Nr XVI/309/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie obejmował 9 głównych 
zagadnień, w tym: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
- odławianie bezdomnych zwierząt, 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt,  
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
- usypianie ślepych miotów, 
- plan sterylizacji lub kastracji zwierząt. 

W Programie określono również wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. 

Realizacja założonych w Programie kierunków i priorytetów działania, zwłaszcza w zakresie zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom, realizowana była w 2020 r. w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
„Leśny Zakątek” przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie, w którym zwierzęta bezdomne mają zapewnione 
schronienie, wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną. Zorganizowane było również wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i dostarczanie ich do schroniska. Prowadzącym schronisko i realizującym 
odławianie zwierząt zgodnie z umową Nr 12/WS/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. na okres od dnia 
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 r. jbyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. 
o., przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość przebywających w Schronisku zwierząt wynosiła odpowiednio 
77 psów i 29 kotów. Najwyższy stan ilościowy zwierząt w minionym roku wynosił 149 psów 
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w lipcu oraz 62 koty w listopadzie 2020 r. Do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny 
Zakątek” przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie w minionym roku przyjęto łącznie 320 zwierząt 
z czego: 179 psów i 141 kotów, natomiast: 

- oddano do adopcji 124 psy i 107 kotów, 

- wykastrowano 54 psy i wysterylizowano 56 suk, 

- wykastrowano 39 kocurów i wysterylizowano 59 kocic, 

- elektronicznie oznakowano 130 psów i 108 kotów,  

- prawa do posiadania zwierząt zrzekło się 25 właścicieli psów i 18 właścicieli kotów, 

- do prawowitych właścicieli powróciło 67 psów i 2 koty, 

- wysterylizowano 209 kocic i 98 kocurów wolno żyjących w mieście, 

-wykastrowano 10 psów i wysterylizowano 36 suk, których właścicielami są osoby zamieszkałe 
w Koszalinie, 

- zakupiono 1.540,00 kg karmy dla kotów wolno żyjących (suchej i mokrej). 

 

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA KOSZALINA 

 

Konieczność opracowania "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina" (PONE) wynikała 
z zapisów Programu Ochrony Powietrza, przyjętego z uchwałą nr XXXVIII/430/10 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 
strefy Miasto Koszalin (Dz. Urzędowy Nr 10, poz.3 8), w związku z przekroczeniem poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu (BaP) w powietrzu.  

PONE przedstawił konkretne działania, jak również koszty inwestycyjne związane z likwidacją na terenie 
zagrożonym głównego źródła powstawania benzo(a)pirenu, którym jest proces niepełnego spalania 
paliw stałych w niskosprawnych paleniskach domowych. 

Skutki finansowe dla samorządu, związane z realizacją PONE dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych 
związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła lub podłączeniem budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub gazowej. 

Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki poniższym działaniom: 

 zmiana sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. zmiana paliwa stałego na paliwa ciekłe 
lub gazowe, wymiana kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne-niskoemisyjne, 
zmiana ogrzewania na elektryczne), 

 wykonanie przyłączy sieci cieplnej lub gazowej do poszczególnych budynków, 
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 termomodernizacja budynków jako zmniejszenie zapotrzebowania ciepła, a co za tym idzie 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Jako priorytet w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego określono m.in.: 

 oszczędzanie energii, 
 modernizacje systemów energetycznych i likwidację niskiej emisji. 

 
Do realizacji w ramach PONE zakwalifikowane zostały: 

 budynki wielorodzinne i wielkogabarytowe, które nie są podłączone do m.s.c. – 1072 budynki, 
 budynki wielorodzinne i wielkogabarytowe, które są podłączone do m.s.c. – 530 budynków, 
 budynki małogabarytowe i obiekty poniżej 30 kW – 3700 budynków. 

Łącznie programem mogły zostać objęte 5302 budynki. 

Koszt realizacji zadań PONE szacowany był na 468 577 085 zł. 

Opracowanie przedmiotowego Programu miało umożliwić pozyskanie dofinansowania 
z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację 
zadań Programu.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program pn. "KAWKA - likwidacja 
niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych 
źródeł energii", do którego przystąpić mogły gminy, na terenie których nastąpiły przekroczenia 
jednocześnie dwóch parametrów, tj. pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. 

Na obszarze Miasta Koszalina zostały przekroczone wyłącznie normy poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu, przez co nie zostały spełnione w/w warunki określone w programie "KAWKA", w związku 
z czym pozyskanie dofinasowań okazało się niemożliwe i harmonogram działań określonych w 
dokumencie nie mógł być w całości realizowany. 

Jednocześnie Miasto Koszalin, za pośrednictwem Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Zarządu 
Budynków Mieszkalnych realizuje, w ramach posiadanych możliwości finansowych, działania w zakresie: 

 likwidacji źródeł ogrzewania na paliwo stałe (w 2020 r. ZBM zlikwidował 40 pieców kaflowych), 
 podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej (w 2020 r. MEC Sp. z o.o. podłączył 11 

nowych budynków do m.s.c. oraz 27 budynków w zakresie c.w.u.), 
 modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej (w 2020 r. MEC Sp. z o.o. zmodernizował 43 szt. 

elementów infrastruktury ciepłowniczej). 

Ponadto działaniami, mającymi wpływ na poprawę jakości powietrza nie wynikającymi bezpośrednio 
z PONE, które są realizowane w trybie ciągłym, są m.in.: 

 zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta, 
 poprawa mobilności miejskiej, w tym budowy i remonty dróg, budowy ciągów pieszych 

i rowerowych, zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego. 
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W kolejnych obowiązujących programach ochrony powietrza wymagane do opracowania, aktualizacji 
i wdrażania wskazane zostały, zamiast programów ograniczenia niskiej emisji, plany gospodarki 
niskoemisyjnej. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTO KOSZALIN 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (PGN) jest dokumentem strategicznym 
mającym na celu określenie działań i uwarunkowań służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, 
ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. 

Plan, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/295/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 r., to 
niezbędny dokument umożliwiający ubieganie się w latach 2016-2020 o środki finansowe na realizację 
inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, obejmujących m. in. termomodernizację budynków 
publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE. W oparciu o uchwalony 
dokument, o dofinansowanie może ubiegać się Miasto, spółki miejskie, mieszkańcy, instytucje, 
przedsiębiorcy. 

Realizacja Planu ma się przyczynić do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, 
 redukcji zużycia energii poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

 

Wdrażanie planu ma na celu osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych poprzez: 

 poprawę jakości powietrza przez obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń, 

 poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta, 
 uzyskanie wyznaczonego w Planie efektu ekologicznego dla miasta, 
 wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

 

W ramach realizacji PGN w 2020 r., Urząd Miejski oraz jednostki i spółki miejskie podejmowały działania 
zestawione w poniższej tabeli. 

Nazwa działania Wskaźnik monitorowania Okres Wartość 
wskaźnika  

Koszt realizacji Źródło finansowania 

Poprawa mobilności 
miejskiej na terenie 
miasta Koszalina-
modernizacja  
i rozbudowa sieci dróg 

Zadanie: 2018-2020  Koszt zadania: 

4 287 895,69 zł 

-Budżet Miasta 

-Fundusz Dróg 

Samorządowych 
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Przebudowa drogi 
wewnętrznej — ul. J. 
Fałata w Koszalinie 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

0,7 Koszt branży 
drogowej: 

3 467 430,69 zł 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Konstytucji 3 Maja 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

2020  Koszt zadania: 

281 366,65 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,33 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika 
w ul. Sierpińskiego 
naprzeciwko bloku 1 -1 
B 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

2020  Koszt zadania: 

67 239,72 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,11 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Gierczak 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

148 531,53 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,18 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Próchnika 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

92 166,53 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,12 
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Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Doroszewskiego 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

31 515.00 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,06 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Zwycięstwa 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

156 935,38 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,27 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Zwycięstwa do obiektu 
sakralnego 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

7 131,21 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,01 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Paderewskiego – 
Hallera 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

22 979,34 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,04 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Hołdu Pruskiego 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

137 219,44 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,18 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Reymonta 32-34C 

2020  Koszt zadania: 

107 213,77 zł 

-Budżet Miasta 
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Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

Ok. 0,23 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Lechickiej 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

47 576,68 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,11 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Mireckiego 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

52 323,74 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,13 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Kutrzeby 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

129 679,81 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,24 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika w 
ul. Zwycięstwa i 
Artylerzystów 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

49 087,79 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,07 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika ul. 
Sierpińskiego 1-1B 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

28 271,25 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,05 
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Zadanie: 

Modernizacja chodnika 
pomiędzy ul. Morską a ul. 
Przemysłową w Koszalinie 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

9 534,05 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,02 

Zadanie: 

Przebudowa pasa 
drogowego ul. J. Lelewela 
w zakresie budowy 
chodnika przy ul. J.J. 
Śniadeckich 21-21a – 
działka 42/36 obr. 0017 w 
Koszalinie 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

22 002,83 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,003 

Zadanie: 

Remont chodnika przy ul. 
Wyki 1-7 w raz z 
remontem oświetlenia 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

65 540,34 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,1 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika ul. 
M. Wańkowicza na 
szczycie budynku nr 62 
etap II 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

33 774,16 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,003 

Zadanie: 

Modernizacja chodnika ul. 
M. Wańkowicza 23E 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

13 193,29 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,02 
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Zadanie: 

Remont istniejącej 
nawierzchni ul. Łąkowa 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

309 565,81 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,41 

Zadanie: 

Budowa drogi 
tymczasowej z płyt 
drogowych typu Jomb w 
systemie pasowym w ul. 
Widokowej 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

140 641,51 zł 

-Budżet Miasta 

 

Ok. 0,31 

Zadanie: 

Budowa nawierzchni z 
płyt drogowych na ulicy 
Dębowej w Koszalinie 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

261 544,37 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,51 

Zadanie: 

Modernizacja skweru PCK 
zlokalizowanego między 
ulicami K. 
Szymanowskiego i J. 
Matejki 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

144 914,02 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,11 

Zadanie: 

Budowa chodników w 
pasie drogowym ul. 
Rybackiej w ramach 
zadania Park na Bunkrach 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

2020  Koszt zadania: 

91 930,01 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,05 
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Zadanie: 

Przebudowa pasa 
drogowego ul. 
Wańkowicza 9-9B w 
Koszalinie – budowa 
miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych 
– etap I 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

50 648,51 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,04 

Zadanie: 

Przebudowa pasa 
drogowego ul. Staszica  - 
II etap 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

52 783,14 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,04 

Zadanie: 

Park kieszonkowy przy 
murach 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

2020  Koszt zadania: 

116 090,89 zł 

-Budżet Miasta 

Ok. 0,05 

Budowa ul. 
Holenderskiej odc.Ż-J 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

 

Sierpień 
2019-

czerwiec 
2020 

 

 

 

 

0,17 

Koszt zadania: 

1 192 339 

-Budżet Miasta 

-MWiK 

Budowa ul. Władysława 
IV Strefa Zorganizowana 
Działalności 
Gospodarczej 

 

Maj 2019 – 
maj 2020 

 

 

 

 

 

 

Koszt zadania: 

5 266 848 

-Budżet Miasta 

-MWiK 

-środki unijne 
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Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

 

0,681 

Budowa ul. M. Kopernika 
– dojazd do Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży 
Pożarnej od ul. Alei 
Monte Cassino 

 

Długość 
zmodernizowanych dróg 
(km/rok) 

 

Lipiec – 
grudzień 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,14 

Koszt zadania: 

1 383 562 

-Budżet Miasta 

-MWiK 

Budowa i przebudowa 
ścieżek rowerowych  
i dróg rowerowych  
w mieście Koszalin 
wraz  
z oznakowaniem 

Zadanie: 

Budowa ścieżki 
rowerowej na terenie 
Parku Unii Europejskiej 
realizowanej w ramach 
projektu pn.: „Rozwój 
infrastruktury 
rowerowej w Koszalinie 
w celu ograniczenia 
ruchu drogowego w 
centrum miasta'  

 

Długość rozbudowanych  
i zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych 
(km/rok) 

 

2019-2020 

 

Ok. 0,6 

 

Koszt zadania: 

1 490 358,26 zł 

 

-Budżet Miasta 

-RPO 

Województwa 
Zachodniopomo 
rskiego 

Ścieżka rowerowa 
wzdłuż rzeki Dzierżęcinki 
– odcinek od wiadukt 
kolejowego nad ul. 
Batalionów Chłopskich 
do oczyszczalni w 
Jamnie 

 

Długość rozbudowanych  
i zmodernizowanych 
ścieżek rowerowych 
(km/rok) 

Maj 2017-
marzec 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

Koszt zadania: 

6 726 182 

-Budżet Miasta 

-środki unijne 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

Zadanie:  Przed 
modernizacją: 

Koszt zadania: -Budżet Miasta 
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Przebudowa drogi 
wewnętrznej — ul. J. 
Fałata w Koszalinie 

Liczba zmodernizowanych 
punktów świetlnych 

(szt./rok) 

2018-2020 

 

2018-2020 

2019-2020 

10 punktów 
świetlnych 

4 287 895,69 zł 

 

-Fundusz Dróg 
Samorządowych 

Po modernizacji: 

44 punktów 
świetlnych 

Zużycie energii 
elektrycznej na cele 
oświetleniowe przed 
modernizacją oraz po 
zmodernizowaniu 
inwestycji 

(MWh/rok) 

Liczba zmodernizowanych 
punktów świetlnych 

(szt./rok) 

Przed 
modernizacją: 

2,81 MWh/rok 

  

Po modernizacji: 

11,13 MWh/rok 

Przed 
modernizacją: 

brak punktów 
świetlnych 

Koszt zadania: 

1 490 358,26 zł 

 

-Budżet Miasta 

-RPO 

Województwa 
Zachodniopomo 

rskiego Po modernizacji: 

52 punktów 
świetlnych 

Zadanie:  

Budowa ścieżki rowerowej 
na terenie parku Unii 
Europejskiej realizowanej 
w ramach projektu pn.: 
„Rozwój infrastruktury 
rowerowej w Koszalinie w 
celu ograniczenia ruchu 
drogowego w centrum 
miasta” 

2019-2020 Przed 
modernizacją: 

--- MWh/rok 

  

Po modernizacji: 

5,01 MWh/rok 

Poprawa mobilności 
miejskiej na terenie 
miasta Koszalina 

-Centra Przesiadkowe 
oraz Parkingi 

w Śródmieściu 

Liczba osób 
korzystających z 
komunikacji miejskiej 
(osób/rok) 

 

 

01.01.2020-
31.12.2020 

 

 

23.621.000 

 

 

- 

 

 

- 

Modernizacja 
istniejącej sieci 
ciepłowniczej wraz z 
budową przyłączy oraz 
inwestycje w 
infrastrukturę 
towarzyszącą a także 
budowa inteligentnego 
systemu 
ciepłowniczego 

Liczba budynków 
podłączonych do sieci 
ciepłowniczej 

(szt./rok) 

 

 

 

01.01.2020-
31.12.2020 

 

38 

Koszt zadania: 

3 226 862 zł 

 

 

 

-Środki własne MEC 
Liczba zmodernizowanych 
elementów infrastruktury 
ciepłowniczej (szt./rok) 

 

 

43 

Koszt zadania: 

9 964 238 zł 

Ograniczenie niskiej 
emisji z budynków 
jedno- i 
wielorodzinnych na 
terenie miasta 

Liczba wymienionych 
kotłów (szt./rok) 

 

 

 

 

40 - pieców 471271,69 

 

13500 

-ZBM 

1 - kominek 
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Koszalina poprzez 
wymianę źródeł ciepła 

Sprawność kotła przed 
modernizacją oraz po 
modernizacji (%) 

 

 

 

01.01.2020-
31.12.2020 

Przed: 

Piec 
kaflowy=80% 

Przed kominek = 
85% 

Po: 

Kocioł gazowy 
ok. 100% 

ogrzewanie 
sieciowe 100% 

Ograniczenie niskiej 
emisji z budynków 
jedno- i 
wielorodzinnych na 
terenie miasta 
Koszalina poprzez 
termomodernizację 
budynków 
mieszkalnych 

Liczba budynków 
poddanych 
termomodernizacji 
(szt./rok) 

 

 

 

 

01.01.2020-
31.12.2020 

 

1 

Koszt zadania: 

310380,96 

 

-ZBM 

Wielkość zużycia energii 
cieplnej przed 
termomodernizacją oraz 
po realizacji inwestycji 
(GJ/rok) 

 

Brak danych 

 

Nd 

 

Nd 

Modernizacja pętli 
autobusowej – budowa 
przystanku dla 
wysiadających 

Liczba osób 
korzystających z 
komunikacji miejskiej 
(osób/rok) 

01.01.2019-
31.12.2019 

18.004 

(w tyś. – wg 
sprawozdania  
do GUS DG-01t) 

6.763.770,00 

koszt całkowity; 
dofinansowanie ze 
środków  UE 
3.740.000,00 

-Środki własne 
i środki z budżetu 
UE – działanie 2.3 
w ramach strategii  
ZIT KKBOF – RPO 
WZ 2014-2020 

Zakup taboru 
niskoemisyjnego  
(autobusy  hybrydowe)  

 

Spadek emisji gazów 
cieplarnianych 
wyrażonych w tonach 
równoważnika CO2 

 

01.01.2020-
31.12.2020 

 

84,74 

9.403.350,00 zł 

Koszt całkowity; 
dofinansowanie ze 
środków UE 
5.431.458,00 

-Środki własne 
i środki z budżetu 
UE – działanie 2.3 
w ramach strategii 
ZIT KKBOF – RPO 
WZ 2014-2020 

 

PROGRAMEM WPISUJĄCYM SIĘ W KAŻDY Z IV CELÓW STRATEGICZNYCH JEST 

PROGRAM PROMOCJI MIASTA 

 

Realizując założenia Programu, w 2020 roku podjęto szereg działań mających na celu promowanie 
Miasta oraz tworzenie pozytywnego wizerunku jego marki.  

Rok 2020 bez wątpienia zapisze się na kartach historii jako czas globalnego starcia ludzkości z 
wirusem, który objął swym zasięgiem wszystkie kontynenty naszego globu. Oczywistym jest, że w 
obliczu tak rozległego kryzysu zmianie musiał ulec katalog priorytetów, w tym tych dotyczących 
promocji miasta. Niniejszy dokument ma na celu zaprezentowanie podjętych w 2020 roku działań 
promocyjnych, a także wskazanie, które elementy Programu Promocji Koszalina wymagają 
modyfikacji. 
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Ogólne informacje i rekomendacje: Niezależnie od wcześniejszych prognoz i zapisów w PPK, 
ze względu na pandemię COVID-19, znaczącej zmianie uległy ramy czasowe funkcjonowania marki, 
a także katalog odbiorców marki opisane w Programie. Ze względu na wspomnianą powyżej 
pandemię ciężar działań informacyjno-promocyjnych miasta w 2020 roku został przeniesiony w 
dużej mierze na kwestie dotyczące profilaktyki oraz przeciwdziałania transmisji koronawirusa 
SARS-CoV-2. Perspektywy regionalna i ponadregionalna zostały znacznie zredukowane kosztem 
perspektywy miejskiej, która w sposób naturalny stała się dominującą przestrzenią działań 
promocyjnych (zwłaszcza w okresach wzmożonych obostrzeń sanitarnych ogłaszanych przez Rząd 
RP). Jednocześnie należy wskazać, że wyniki pierwszej ewaluacji marki (szerzej 
w kolejnym rozdziale) wskazują na konieczność wydłużenia okresu nasilenia działań promocyjnych 
w perspektywie miejskiej, do momentu osiągnięcia wyższego poziomu rozpoznawalności marki 
(zwłaszcza logo) wśród mieszkańców Koszalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodna Dolina fot. Klara Krzemińska 

Podsumowanie badania rozpoznawalności marki do 2020 roku* 

* - Całościowy raport jest dostępny w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki. 

Badanie rozpoznawalności marki zostało przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie 
przez Instytut Badawczy IPC w styczniu 2020 roku. Próba badawcza odzwierciedlająca strukturę 
badanej populacji ze względu na płeć i wiek wynosiła 526 osób. Koszt badania wyniósł 11,931,00 zł. 
Badanie zostało przeprowadzone metodą PAPI (ilościowe, bezpośrednie). Głównym celem badania było 
zdefiniowanie poziomu rozpoznawalności marki Koszalin Centrum Pomorza wśród klientów 
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wewnętrznych (mieszkańcy Koszalina - perspektywa miejska). Badanie zostało przeprowadzone zgodnie 
z założeniami Programu Promocji Koszalina. 

Wyniki badania wskazują, że blisko połowa respondentów zna hasło/określenie „Koszalin Centrum 
Pomorza” - 48,7%. Co czwarta spośród osób deklarujących znajomość hasła nie pamięta jednak, gdzie 
się z nim zetknęła - 25,4%. Ci, którzy potrafią wskazać źródło znajomości marki wskazywali najczęściej: 
Telewizję (w tym TV MAX) - 17,6%; banery reklamowe - 11,7%; media społecznościowe - 11,7%; strony 
internetowe - 7,8% i inne. Jednocześnie osoby znające markę oceniają ją bardzo pozytywnie (średnia 4 
w skali 1-5 punktów). 

Gorzej prezentuje się sytuacja ze znajomością logo miasta, które jest rozpoznawane przez 22,6%. Wśród 
osób rozpoznających logo dominują skojarzenia z: Herbem Koszalina - 18,5%; szeroko rozumianą 
nadmorskością - 8,4%; pozytywnymi emocjami - 6,7%; sercem - 5,9%; kształtem Polski - 5,9%. 
Większość respondentów zgadza się przy tym ze stwierdzeniami, że wspomniane hasło jest odpowiednie 
dla Koszalina i łatwe do zapamiętania, a logo przyciąga uwagę, posiadając przyjemną dla oka szatę 
graficzną. 

Rekomendacje: Zmianie w PPK powinien ulec zapis dotyczący cykliczności przeprowadzania badania 
rozpoznawalności marki. Pierwotny zapis, mówiący o tym, że badanie to powinno być przeprowadzone 
każdego roku z wyłączeniem roku publikacji marki (2018) należy unieważnić, wskazując jednocześnie 
nowy cykl badania marki - raz na dwa/trzy lata. Badania przeprowadzone w 2020 roku należałoby 
zatem powtórzyć w I kwartale 2022 roku zakładają identyczną perspektywę i próbę badawczą. 

Uzasadnienie rekomendacji: Pandemia COVID-19 w znaczącym stopniu zmieniła sposób prowadzenia 
działań promocyjnych miasta zarówno w 2020 jak i 2021 roku. Biorąc pod uwagę zmiany podkreślone w 
Słowie wstępu niniejszego dokumentu, prowadzenie corocznych badań ewaluacyjnych nie wydaje się 
zasadne. Badania te powinny podsumowywać dłuższy okres (dwa/trzy lata) prowadzenia działań 
promocyjnych. Rozwiązanie to pozwala również na zaoszczędzenie 20-30 tys. zł w skali każdego cyklu 
ewaluacyjnego. Powyższe zmiany powinny zostać zawarte w aktualizacji Programu Promocji Koszalina. 

Wydawnictwa promocyjne 

Wydawnictwa promocyjne zlecane w 2020 roku miały na celu - zgodnie z ogólną zasadą - 
1) promowanie określonych treści związanych z ofertą, programami, sukcesami, itp. miasta oraz 
2) poszerzanie świadomości odbiorców na temat marki Koszalin Centrum Pomorza poprzez 
publikowanie w ramach ww. wydawnictw elementów marki takich jak: logo, key visual, barwy, itd. W 2020 
roku zrealizowano następujące kampanie prasowe: „Koszaliński Program Ładne Podwórko” (Fakty 
Tygodnik Koszaliński / 1500 zł; Miasto Tygodnik Koszaliński / 1476 zł)*, „Koszaliński Rower Miejski” 
(Fakty Tygodnik Koszaliński / 1700 zł; Głos Koszaliński / 3997,50 zł; Prestiż Magazyn Koszaliński / 1476 zł; 
Miasto Tygodnik Koszaliński / 1476 zł; Głos Miasta / 1650 zł), „Wrzesień Festiwali” (Głos Miasta / 3300 
zł) , „Wybory do Rad Osiedli” (Głos Koszaliński / 2214 zł)**, „Podsumowanie Roku 2020" (Miasto 
Tygodnik Koszaliński / 1845 zł; Głos Koszaliński / 4100 zł; Głos Miasta / 1890 zł), „Życzenia 
Bożonarodzeniowe Prezydenta Miasta” (Prestiż Magazyn Koszaliński / 1476 zł), a także promocję w 
dodatkach prasowych „Nasz Region” (Głos Koszaliński / 2091 zł) oraz „Lato 2020" (Prestiż Magazyn 
Koszaliński / 2214 zł) - w ramach Akcji Lato, której poświęcono część rozdziału Działania promocyjne. 
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*/** - Pomimo zrealizowania kampanii, oba działania zostały odwołana z powodu pandemii COVID-19. 

Kolejne działania mieszczące się w kategorii wydawnictw promocyjnych, to druk ulotek poświęconych 
Koszalinowi oraz marce Koszalin Centrum Pomorza w kwocie 7900,00 zł oraz druk plakatów do wiat 
przystankowych będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki w kwocie 
10,997,00 zł (więcej o wspomnianych wiatach przystankowych w rozdziale Działania promocyjne. Ulotka 
będąca mutacją Wcześniejszych wydawnictw, po aktualizacji treści oraz przeprojektowaniu szaty 
graficznej została wydrukowana w 10 000. egzemplarzy. Ze względu na pandemię COVID-19 jej 
kolportaż został ograniczony do minimum. W związku z powyższym dystrybucja ulotki jest planowana na 
II i III kwartał 2021 roku. Druk plakatów wielkoformatowych do wiat autobusowych obejmował 11 
projektów w dwóch rozmiarach (w związku ze zróżnicowaniem standardów poszczególny wiat). Łącznie 
wydrukowano 176 plakatów poświęconych: Koszalińskiemu Rowerowi Miejskiemu (1), Pociągowi 
pasażerskiemu relacji Koszalin-Mielno (2), Aplikacji Turystycznej Koszalin (3), Udziałowi w konkursie 
Rowerowa Stolica Polski (4), Wyborom do Rad Osiedli* (5), Promocji marki Koszalin Centrum 
Pomorza (6), Profilaktyce oraz przeciwdziałaniu transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 (7), Świętu 
Niepodległości (8), Koszalińskim inwestycjom (9), Promocji hasła „Stawiamy na Rozwój” (10) oraz 
Życzeniom Bożonarodzeniowym (11). Opierając się na badaniach przeprowadzonych w 2018 roku 
przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Koszalinie, dotyczących korzystania z przystanków 
autobusowych przez pasażerów komunikacji miejskiej, można przyjąć, że rocznie z każdego przystanku 
autobusowego w Koszalinie korzysta średnio ok. 35 000 pasażerów. 15 wiat autobusowych będący w 
dyspozycji KSiP generuje zatem liczbę ok. 525 000 nieunikatowych odbiorców rocznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe projekty reklam prasowych aut. Andrzej Fulbiszewski  
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Rekomendacje: Biorąc po uwagę obserwowany od lat systematyczny spadek sprzedaży prasy należy 
rozważyć przeniesienie większego ciężaru działań promocyjnych do przestrzeni wirtualnej. W przypadku 
nośników outdorowych, zaleca się utrzymanie ich na wcześniejszym poziomie, biorąc pod uwagę ich 
wartość informacyjną, bezpłatny charakter z punktu widzenia odbiorców oraz pozytywny wpływ na ład 
przestrzenny (w przypadku spójnych projektów opartych na elementach takich jak key visual marki 
miasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe realizacje plakatów do wiat przystankowych oraz projekt ulotki aut. SIL-VEG-DRUK 

 
Działania promocyjne 

W przypadku tak ważnego obszaru funkcjonowania Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji 
i Turystyki, zwłaszcza w kontekście realizacji Programu Promocji Koszalina, należy jeszcze raz 
wspomnieć o istotniej zmianie w sposobie realizowania podstawowych działań wydziału w odniesieniu 
do pandemii COVID-19. Należy pamiętać, że działania promocyjne były realizowane bez zakłóceń 
jedynie na początku roku 2020 oraz w okresach znoszenia obostrzeń sanitarnych (okres wakacyjny).  

Jako najważniejsze działania promocyjne należy wskazać szereg własnych i obcych przedsięwzięć, 
w ramach których eksponowano logo Koszalin Centrum Pomorza, informowano odbiorców o mieście 
i jego marce, wykorzystywano nośniki reklamowe miasta (balon promocyjny, namiot, promocyjny, 
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banery promocyjne, roll-upy promocyjne i in.), a także realizowano inne formy aktywności mieszczące 
się w kategorii poprawiania rozpoznawalności marki oraz budowania pozytywnego wizerunku miasta. 
Warto wskazać w tym miejscu działania takie jak: 

 Promocja miasta w ramach akcji Polska Press „Sportowy Sukces Roku” – 17,655,67 zł; 
 Promocja miasta w ramach Targów Ślubnych – 1353,00 zł; 
 Promocja miasta w ramach „XX Mistrzostw Polski w Armwrestlingu” – 2500,00 zł; 
 Promocja miasta w ramach I Turnieju Tańca „Koszalińskie YO!” - 2460,00 zł; 
 Promocja miasta w ramach 9. Rajdu Koszalińskiego 2020 – 6000,00 zł; 
 Promocja miasta w ramach 8. Good Vibe Festival – 10,000,00 zł; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik Park Koszalin fot. Magdalena Golik 

 Promocja miasta w ramach kampanii „Pracodawca Roku” PIG – 7200,00 zł; 

 Ekspozycja billboard’u promocyjnego miasta na Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 3567 zł; 

 Ogólnopolska kampania billboardowa w ramach „Akcji Lato” – 7928,75 zł; 

 Promocja miasta w ramach „Akcji Lato” organizowanej za pośrednictwem ZOS – 30,000,00 zł; 

 Całoroczna ekspozycja muralu promocyjnego na ścianie przy ul. Dworcowej – 10,332,00 zł. 

Rekomendacje: Biorąc pod uwagę istotną zmianę realiów funkcjonowania szeroko rozumianych 

komórek zajmujących się promocją terytorialną, a także wspomniany w Słowie wstępu niniejszego 

dokumentu fakt mówiący, iż: „Perspektywy regionalna i ponadregionalna zostały znacznie zredukowane 

kosztem perspektywy miejskiej, która w sposób naturalny stała się dominującą przestrzenią działań 
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promocyjnych”, należy rozważyć utrzymanie obszaru prowadzenia działań promocyjnych miasta w 

obszarze co najwyżej regionalnym, do czasu unormowania się sytuacji związanej z pandemią, a także, o 

czym wspomniano również w Słowie wstępu: „do momentu osiągnięcia wyższego poziomu 

rozpoznawalności marki (zwłaszcza logo) wśród mieszkańców Koszalina”. Katalog działań promocyjnych 

powinien zatem zostać utrzymany na obecnym poziomie i obszarze, z uwzględnieniem ponadregionalnej 

„Akcji Lato”, która może mieć kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku miasta w 

okresie wzmożonego ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowe zdjęcia z realizacji działań promocyjnych miasta 

 

Materiały promocyjne 

W ramach realizacji Programu Promocji Koszalina wyprodukowano także szereg materiałów 
promocyjnych kolportowanych bezpłatnie osobom i podmiotom mogącym przyczynić się do 
promowania wizerunku Koszalina oraz jego marki. W 2020 roku wyprodukowano: długopisy, koszulki, 
torby płócienne i lakierowane, piłeczki antystresowe, naklejki z logo, miarki, zeszyty ze spiralą, 
zeszyty ekologiczne, smycze, balony, piłki plażowe, ręczniki szybkoschnące, kubki ceramiczne, 
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piórniki za kwotę 64,590,38 zł. Ze względu na pandemię COVID-19, kolportaż materiałów w 2020 roku 
został jednak znacząco ograniczony, co pozwala na wykorzystanie zakupionych materiałów w 2021 roku. 

Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi sieciami taxi w ramach promocji miasta ologowano 
bezpłatnie ponad 250 koszalińskich taksówek, a wśród innych wydatków mieszczących się w katalogu 
materiałów promocyjnych można wymienić m.in. zakup maseczek reklamowych dla kierownictwa Urzędu 
Miejskiego (w związku z koniecznością publicznego występowania z zasłonionymi ustami i nosem) – 
1200,00 zł oraz zakup scenografii na potrzeby prowadzenia transmisji live ze Studia #RatuszTV (Więcej 
na ten temat w rozdziale Przeciwdziałanie pandemii COVID-19) – 345,00 zł. 

Rekomendacje: Rok 2020 pokazał, że skuteczne promowanie miasta może być realizowane przy 
niewielkim udziale materiałów promocyjnych kolportowanych bezpłatnie przez JST. Rekomenduje się 
systematyczne zastępowanie fizycznych materiałów promocyjnych ciekawymi formami promocji 
cyfrowej, która generuje mniejsze koszty przynosząc większe korzyści (w tym te dla środowiska 
naturalnego). 

Promocja w internecie 

W ramach realizowania założeń PPK, Wydział Komunikacji Społecznej Promocji i Turystyki prowadzi 
szereg działań promocyjnych w internecie, nadzorując także działania podejmowane przez inne 
podmioty. Do działań własnych KSiP w tym obszarze należy: (I) Prowadzenie stron Koszalin Centrum 
Pomorza (12 572 polubień), Piotr Jedliński (10 134 obserwujących), Rzecznik Prasowy Miasta 
Koszalina (4603 obserwujących) oraz Koszaliński Budżet Obywatelski (725 obserwujących) na portalu 
Facebook; (II) Prowadzenie strony Koszalin Centrum Pomorza na portalu YouTube (78 subskrypcji); (III) 
Prowadzenie strony Koszalin Centrum Pomorza na portalu Instagram (1908 obserwujących). Poza 
mediami społecznościowymi do promocji w internecie należy zaliczyć prowadzenie strony internetowej 
www.koszalin.pl (496 422 odsłony w 2020 roku / 153 002 odsłony w 2019 roku). Koszt utrzymania 
strony to 21,442,98 zł, a koszt niezbędnych modernizacji w 2020 roku to 2460,00 zł. Wśród 
prowadzonych przez Wydział stron internetowych, należy również wymienić hosting strony internetowej 
(Brand Assets) www.centrumpomorza.pl w kwocie 675,27 zł. Inne wydatki w tym katalogu to m.in. 
całoroczny streaming kamer na stronie koszalin.pl – 4735,50 zł. 

W ramach powyższych działań KSiP odpowiadał za systematyczne tworzenie i publikowanie treści 
promocyjnych opatrzonych logo Koszalin Centrum Pomorza (infografiki, fotoreportaże, materiały video, 
relacje opatrzone hashtagiem #CentrumPomorza), dostosowanie stron internetowych do ustawy WCAG 
2.1. wraz z ich utrzymaniem, a także wykorzystywanie płatnych form reklamy w internecie (Kampania 
internetowa „Koszaliński Program Ładne Podwórko”* - 1500,00 zł). Rekomendacje w ostatnim 
rozdziale opracowania. 
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Strona internetowa koszalin.pl aut. Vobacom 

 

Promocja w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem 
niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 

Rok 2020 to także zakończenie działań promocyjnych w ramach projektu „Inwestycje w zintegrowaną 

infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” prowadzonego w 

latach 2018-2020. Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki zajmował się w jego ramach 

szeregiem kampanii prowadzonych w oparciu o Koszaliński Rower Miejski, inwestycje w infrastrukturę 

rowerową oraz hasło promocyjne „Bądź EKO! Wybierze transport niskoemisyjny!”  (hasło było 

modyfikowane na różnych etapach kampanii. 

W 2020 roku w ramach ww. projektu przeprowadzono dwa rodzaje działań. (1) Zaprojektowanie, 

wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych projektu (kamizelka odblaskowa dla dorosłych; 

kamizelka odblaskowa dla dzieci; koszulka typu T-shirt dla dorosłych; koszulka typu T-shirt dla dzieci; 

brelok metalowy do kluczy; smycz/taśma; opaska odblaskowa; torba/sakwa na telefon; długopis; 

plecak/worek na buty; naklejka na KRM) – 57,414,95 zł [I transza] / 25,880,00 zł [II transza]. (2) Publikacja 

reklam prasowych podsumowujących projekt – 10,455,00 zł (Głos Koszaliński, Nasze Miasto Koszalin, Głos 

Koszalina). 
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Szereg działań promocyjnych prowadzonych w latach 2018-2020 w ramach projektu stanowi bez 

wątpienia istotny kapitał wizerunkowy, który – pomimo zakończenia projektu – należy wykorzystać do 

dalszego budowania wizerunku miasta jako ekologiczne ośrodka dbającego o środowisko naturalne oraz 

walory przyrodnicze. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z założeniami projektu wszystkie materiały 

zostały rozkolportowane do końca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 
 

Kampania prowadzona przez Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki obejmowała 

szereg działań na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych miasta Koszalin (132 

posty, 1657759 wyświetlenia). Ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z bezpośrednich 

spotkań, w tym prowadzenia tradycyjnych konferencji prasowych, stworzono unikatowy w skali 

kraju projekt, w wyniku którego powstało Studio #RatuszTV transmitujące 31 programów live wraz 

z możliwością zadawania na żywo pytań prelegentom (131582 wyświetleń). W odpowiedzi na 

potrzeby mieszkańców programy były tłumaczone w języku migowym, tak aby informacje w nim 

zawarte dotarły do osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu zapraszani byli specjaliści 
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min.: lekarze, psychiatrzy, radcowie prawni oraz specjaliści rynku pracy, którzy pomagali 

mieszkańcom w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami pandemii. Program natychmiast po emisji 

udostępniano regionalnej i lokalnej telewizji, stacjom radiowym i gazetom. Sięgając po klasyczne 

nośniki reklamowe zlecono ogłoszenia w prasie lokalnej (Głos Koszaliński, Miasto Tygodnik 

Koszaliński, Nasze Miasto Koszalin, Fakty Tygodnik Koszaliński – łączny nakład ok. 100 000) oraz 

lokalnej Telewizji Max (dotarcie do 33 tys. gosp. domowych), a także ekspozycję na 7. billboardach 

(ok. 200 tys. odbiorców) oraz 15. miejskich nośnikach typu citylight (ok. 40 tys. odbiorców). 

Wszystkie materiały były oparte na elementach graficznych miasta, co ułatwiało identyfikację 

nadawcy, zwłaszcza w dobie postępującego szumu informacyjnego wokół pandemii. Biorąc pod 

uwagę ich treść można podzielić je na informacyjne, informacyjne nakłaniające 

do określonego działania (np. dot. pomocy określonym branżom czy grupom społecznym) oraz 

promocyjne, skupione na budowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Łączny zasięg kampanii w 

2020 roku szacowany jest na poziomie ok. 1 930 759 nieunikatowych odbiorców. W ramach 

zadania wydatkowano środki na: (1) Przygotowanie i transmisje live ze Studia „RatuszTV” - 

15,257,00 zł; (2) Publikacje informacji w mediach regionalnych (Głos Koszaliński, Nasze Miasto, Fakty 

Tygodnik Koszaliński, Telewizja Kablowa Koszalin) - 21,819,66 zł. 

Rekomendacje: Należy kontynuować podjęte działania do momentu zakończenia kryzysu oraz 

odsunięcia zagrożenia od mieszkańców miasta.  

 

Przykładowe materiały (aut. Andrzej Fulbiszewski): 
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Rekomendacje dotyczące zmian w Programie Promocji Koszalina 

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje zawarte w powyższym dokumencie, należy wskazać następujące 
rekomendacje dot. zmian w Programie Promocji Koszalina, które powinny zostać wprowadzone do 
dokumentu w 2021 roku: 

 Wydłużenie okresu nasilenia działań promocyjnych w perspektywie miejskiej, do momentu 
osiągnięcia wyższego poziomu rozpoznawalności marki (zwłaszcza logo) wśród mieszkańców 
Koszalina; 

 Zmianie w PPK powinien ulec zapis dotyczący cykliczności przeprowadzania badania 
rozpoznawalności marki. Pierwotny zapis, mówiący o tym, że badanie to powinno być 
przeprowadzone każdego roku z wyłączeniem roku publikacji marki (2018) należy unieważnić, 
wskazując jednocześnie nowy cykl badania marki - raz na dwa/trzy lata. Badania 
przeprowadzone w 2020 roku należałoby zatem powtórzyć w I kwartale 2022 roku zakładają 
identyczną perspektywę i próbę badawczą; 

 Biorąc po uwagę obserwowany od lat systematyczny spadek sprzedaży prasy należy rozważyć 
przeniesienie większego ciężaru działań promocyjnych do przestrzeni wirtualnej. W przypadku 
nośników outdorowych, zaleca się utrzymanie ich na wcześniejszym poziomie, biorąc pod uwagę 
ich wartość informacyjną, bezpłatny charakter z punktu widzenia odbiorców oraz pozytywny 
wpływ na ład przestrzenny (w przypadku spójnych projektów opartych na elementach takich jak 
key visual marki miasta); 

 Biorąc pod uwagę istotną zmianę realiów funkcjonowania szeroko rozumianych komórek 
zajmujących się promocją terytorialną, a także wspomniany w Słowie wstępu niniejszego 
dokumentu fakt mówiący, iż: „Perspektywy regionalna i ponadregionalna zostały znacznie 
zredukowane kosztem perspektywy miejskiej, która w sposób naturalny stała się dominującą 
przestrzenią działań promocyjnych”, należy rozważyć utrzymanie obszaru prowadzenia działań 
promocyjnych miasta w obszarze co najwyżej regionalnym, do czasu unormowania się sytuacji 
związanej z pandemią, a także, o czym wspomniano również w Słowie wstępu: „do momentu 
osiągnięcia wyższego poziomu rozpoznawalności marki (zwłaszcza logo) wśród mieszkańców 
Koszalina”. Katalog działań promocyjnych powinien zatem zostać utrzymany na obecnym 
poziomie i obszarze, z uwzględnieniem ponadregionalnej „Akcji Lato”, która może mieć 
kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku miasta w okresie wzmożonego 
ruchu turystycznego na polskim wybrzeżu; 

Rekomendacje: Rok 2020 pokazał, że skuteczne promowanie miasta może być realizowane przy 
niewielkim udziale materiałów promocyjnych kolportowanych bezpłatnie przez JST. Rekomenduje się 
systematyczne zastępowanie fizycznych materiałów promocyjnych ciekawymi formami promocji 
cyfrowej, która generuje mniejsze koszty przynosząc większe korzyści (w tym te dla środowiska 
naturalnego).  


