
 

 

(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie: powołania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum 
Edukacji Wodnej i śeglarskiej 

 
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917) oraz § 1 ust. 1 
i załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 grudnia 2008 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą 
w Szczecinie ul. Przestrzenna 21 i nadaje się mu nazwę „Euroregionalne Centrum Edukacji 
Wodnej i śeglarskiej”. Akt załoŜycielski Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Organizację Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego określa statut stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 

 

 
UZASADNIENIE 

 
Utworzenie na bazie Ośrodka Morskiego Pałacu MłodzieŜy, samodzielnej placówki 

oświatowo-wychowczej pracy pozaszkolnej, realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej, 
edukacji wodnej, Ŝeglarskiej i ekologicznej dla dzieci i młodzieŜy wraz z przystanią Ŝeglarską 
„mariną” – ogólnodostępną usprawni zarządzanie nieruchomością, jak równieŜ spowoduje 
poprawę jakościową. 
Utworzenie Ośrodka jest jednym z zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Szczecin 
i ma na celu; 

- rozwój wychowania wodnego w tym Ŝeglarstwa i wodnej turystyki młodzieŜowej, 
- stworzenie warunków do szkolenia praktycznego dla uczniów Centrum Kształcenia 

Sportowego i szkół prowadzących szkolenie sportowe w dyscyplinach wodnych, 
- stworzenie warunków dla realizacji regionalnego programu edukacji wodnej 

i Ŝeglarskiej realizowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w ramach programu 
„Morze przygody z wiatrem w Ŝaglach”, 

- prowadzenie współpracy międzynarodowej, w szczególności wymiany młodzieŜowej 
z państwami nadbałtyckimi, 

- upowszechnianie turystyki wodnej jako aktywnej formy wypoczynku dzieci 
i młodzieŜy, 

- prowadzenie poradnictwa i informacji nt. moŜliwości uprawiania turystyki wodnej 
na wodach Euroregionu, gromadzenie i upowszechnianie historii Ŝeglarstwa 
szczecińskiego, 

- integracja środowiska uczestniczącego w edukacji wodnej, Ŝeglarskiej i ekologicznej, 
- utworzenie całorocznej bazy noclegowej - Szkolnego Schroniska MłodzieŜowego, 
- prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej w tym utworzenie Ośrodka 

edukacji ekologicznej, 
- budowa przystani Ŝeglarskiej – „przyjaznego portu” ogólnodostępnego. 

 
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina zakłada rozwój kultury fizycznej w tym 

szkolnictwa sportowego i realizację zadań w zakresie edukacji wodnej, 
− W chwili obecnej na terenie Szczecina i Regionu, nie ma Ŝadnej wyspecjalizowanej 

jednostki zajmującej się szkoleniem Ŝeglarskim w połączeniu   z edukacją szkolną 
− Zgodnie z tradycją pielęgnowaną przez inne ośrodki konieczne staje się powołanie 

Centrum wspólnych szkoleń i spotkań młodzieŜy uprawiającej sporty wodne a takŜe 
miejsca wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych przedsięwzięć programowych, 
gromadzenie i przekazywanie informacji na temat moŜliwości uprawiania sportów 
wodnych na akwenach połoŜonych na terenie Euroregionu Pomerania 

− W związku ze zmianami przepisów w zakresie szkolenia Ŝeglarskiego i intensywnym 
rozwojem Ŝeglarstwa, konieczne jest równieŜ podnoszenie kompetencji osób pływających 
na jachtach w szczególności osób prowadzanych te jednostki po morzu. 

− Intensywny rozwój Ŝeglarstwa, wymaga równieŜ wsparcia od strony instytucjonalnej 
poprzez system szkoleń i wymiany informacji 

− W regionie brakuje równieŜ ośrodka zajmującego się kompleksowo promocją uprawiania 
sportów wodnych w tym w szczególności turystyki morskiej 

 
Efekt 
1. Powstanie nowoczesnego ośrodka dydaktycznego do prowadzenia edukacji wodnej w tym 
Ŝeglarskiej i ekologicznej z pełnym zapleczem do prowadzenia zajęć i bazą noclegową - w 
oparciu o Szkolne Schronisko MłodzieŜowe, 



 

 

- powstanie nowoczesnej „MARINY” z portem jachtowym, 
- miejsce do organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, rejsów i wodnych 

wypraw edukacyjnych. 
- realizacja „Regionalnego Programu Edukacji Wodnej i śeglarskiej” dzieci i młodzieŜy 

2. Baza do prowadzenia szkolenia praktycznego dla uczniów Centrum Szkolenia 
Sportowego. 

3. Stworzenie zaplecza i podstaw organizacyjnych dla realizacji miękkich projektów w 
zakresie podnoszenia kompetencji edukacyjnych młodzieŜy, rozwoju zainteresowań i 
umiejętności. 

4. Ośrodek do współpracy młodzieŜowej między gminami w ramach planowanego 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
wodnej i ekologicznej. 

5. Miejsce do prowadzenia międzynarodowej współpracy młodzieŜowej euroregionu 
Pomerania i Państw Morza Bałtyckiego. 

 


