
 

 

Szczecin, dnia 08.08.2022 r. 

 

 SPAD/P/526/2022 

 

Łukasz Kadłubowski 

Radny Miasta Szczecin 

 

 W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2022 r. o udostepnienie informacji 

publicznej, SPA „Dąbie” Sp. z.o.o. poniżej przedstawia odpowiedzi na sformułowane 

pytania. 

1. Czy w spółce obowiązują wewnętrzne uregulowania w sprawach dotyczących 

darowizn i sponsoringu? 

Nie. Brak tego typu regulacji. 

2. Proszę o wskazanie w okresie ostatnich 5 lat wszystkich darowizn i umów 

sponsoringowych zawartych przez spółkę. 

Spółka w ciągu ostatnich 5 lat zawarła darowizny, umowy o sponsoring zgodnie  

z zestawieniem w załączeniu. 

3. Czy spółka wykonywała analizy potencjalnych korzyści, wpływu sponsoringu na 

wyniki ekonomiczne, czy analiz potencjalnych klientów sponsorowanych 

podmiotów, czyli docelowych odbiorców, do których zamierzano dotrzeć? 

Nie. Spółka nie dysponuje takim dokumentem z uwagi na to, że nie jest to wymogiem 

przepisów prawa. 

 

 

 

        



Data umowy Dane "Obdarowanego" Przedmiot darowizny

2017

04.01.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

"Prawobrzeże-szczecin"

nieodpłatny przewóz autobusem dzieci na Zabawę 

Noworoczną

10.02.2017 Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów edukacyjnych na autobusach

2018

08.01.2018

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

"Prawobrzeże-szczecin"

nieodpłatny przewóz autobusem dzieci na Zabawę 

Noworoczną

31.01.2018 Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów edukacyjnych na autobusach

2019

11.02.2019 Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów edukacyjnych na autobusach

22.02.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

"Prawobrzeże-szczecin"

nieodpłatny przewóz autobusem dzieci na Zabawę 

Noworoczną

10.07.2019 Dom Kultury "Słowianin"

nieodpłatny przewóz autobusem dzieci na  zajecia 

sportowo-edukacyjne

2020

09.01.2020

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

"Prawobrzeże-szczecin"

nieodpłatny przewóz autobusem dzieci na Zabawę 

Noworoczną

24.02.2020 Stowarzyszenie "Słodka Jedynka"

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów na autobusach

30.06.2020 Siepomaga.pl

wykonanie reklamy na autobusach "Pomóżmy Frankowi 

Odzyskać Zdrowie"

10.12.2020 MWPG FOOD.Sp. z o.o.

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów na autobusach

2021

14.02.2021 Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów edukacyjnych  na autobusach

30.03.2021 Stowarzyszenie "Magnetyczni"

nieodpłatne udostepnienie miejsca pod ekspozycje 

plakatów edukacyjnych  na autobusach

12.12.2017 OKS Kasta Szczecin na sfinansowanie udziezy sportowej 

20.12.2017

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświetszej 

Marii Panny na sfinansowanie "Żywej Szopki"

20.12.2018

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświetszej 

Marii Panny na sfinansowanie "Żywej Szopki"

19.12.2019

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświetszej 

Marii Panny na sfinansowanie "Żywej Szopki"

03.06.2020 Społeczny komitet upamiętniajacy Profesora Piotra Zaremby. na sfinansowanie wykonania pamiątkowej tablicy

Zestawienie darowizn/umów sponsoringowych lata 2017-2021 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o.


