
UCHWAŁA NR XXXII/620/05
Rady Miasta Szczecina
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z Rozdziałem 7 i 8 załącznika
do uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Szczecina; Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się politykę wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego  w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r.
w ten sposób, że załącznik Nr 8 Strategii Rozwoju Szczecina otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/620/05

Rady Miasta Szczecina

z dnia 24 stycznia 2005 r.

Załącznik Nr 8 

do Strategii Rozwoju Szczecina

przyjętej Uchwałą Nr I/N/1155/02 

Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. 

POLITYKA WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI 

I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (N)

PREAMBUŁA 

Rada Miasta Szczecina

uznając za bezsporne znaczenie dla miasta Szczecina rozwoju nauki i szkolnictwa 

wyższego, reprezentowanego przez:

− istniejące w Szczecinie uczelnie wyższe, niezależnie od ich statusu prawnego, 

− instytuty badawcze i oddziały oraz filie instytutów mających siedziby w innych miastach, 

− inne jednostki zajmujące się badaniami naukowymi i pracami badawczo-wdrożeniowymi, 

− zespoły nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych, 

doktorantów, studentów szkół wyższych, słuchaczy studiów podyplomowych 

i uczestników innych form kształcenia realizowanych w uczelniach wyższych,

w szczególności zaś dla realizacji celów strategicznych miasta, w tym przekształcenia go 

w ponadregionalne centrum gospodarki, nauki i administracji;

dostrzegając w rozwoju i prężnym działaniu ośrodków nauki i szkolnictwa wyższego 

mo liwość uzyskania dodatkowych czynników wpływających na rozwój miasta i jego 

mieszkańców, na przekształcanie i unowocześnianie istniejących, oraz powstawanie 

nowoczesnych dziedzin gospodarki i usług, a także wspierających i przyśpieszających szereg 

innych kierunków działań w ramach polityk branżowych;
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uchwala niniejszą Politykę wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego będącą 

częścią realizowanej Strategii Rozwoju Szczecina.

Głównymi odbiorcami Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego są 

mieszkańcy Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętego środowiska 

naukowego i akademickiego. Polityka skierowana jest także do jednostek naukowo-

badawczych oraz innych instytucji prowadzących działalność badawczą i wdrożeniową. 

Adresatami tej polityki są również środowiska gospodarcze, w tym podmioty gospodarcze 

aktywnie działające lub zamierzające inwestować w Szczecinie, instytucje oświaty i kultury, 

organizacje społeczne i polityczne.

Celem Polityki jest stworzenie warunków do budowania w Szczecinie społeczeństwa 

wiedzy, a w szczególności pomnażanie i wykorzystanie wiedzy wspierającej priorytety 

rozwojowe miasta i regionu. 

Przy realizacji zadań wynikających z Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa 

wy szego władze Miasta współpracować będą z Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 

Szczecina, władzami uczelni, samorządami studenckimi, organizacjami zrzeszającymi 

przedstawicieli środowisk naukowych, Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, 

wojewódzką administracją rządową, samorządami innych powiatów i gmin, organizacjami 

samorządu gospodarczego, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami w ramach 

Euroregionu Pomerania.  

Polityka wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego będzie realizowana do 2015 

roku zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina i będzie dostosowywana do zmian 

zachodzących w mieście, jego otoczeniu jak również do zmian systemowych w nauce 

i szkolnictwie wyższym.

Polityka będzie realizowana z uwzględnieniem:

− konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez rząd RP obejmujących swymi 

regulacjami sferę nauki i szkolnictwa wyższego, 

− programów i zaleceń Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym polityki rozwoju nauki 

i szkolnictwa wyższego, 

− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),



3

− ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z pó n. zm.),

− ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 

385 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 

96, poz. 590 z późn. zm.),

− ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595),

− ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o Komitecie Badań Naukowych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 33, poz. 389 z późn. zm.), 

− rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do ustaw dotyczących obszaru działania 

nauki i szkolnictwa wyższego.

Dział I

CELE

Wdrażanie zasad i kierunków Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego

będzie przyczyniać się do realizacji nast pujących celów Strategii Rozwoju Szczecina:

1. Celu strategicznego nr 1  

Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych właściwego dla 

ponadregionalnego centrum, 

w tym celów kierunkowych:

1.1. Szczecin ponadregionalnym centrum administracyjnym, naukowym, kulturalnym, 

gospodarczym i finansowym (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5.),

1.3. Szczecin centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym (1.3.1.).

2. Celu strategicznego nr 2 

Zróżnicowana, zrównoważona i efektywna gospodarka o dużym potencjale wzrostu, 

w tym celów kierunkowych:

2.1. Podniesienie konkurencyjności gospodarki (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.),

2.2. Dywersyfikacja gospodarki miasta (2.2.1., 2.2.3., 2.2.4.).

3. Celu strategicznego nr 3 

Stworzenie warunków dla osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców,

w tym celów kierunkowych:
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3.1. Systemowe rozwiązania w dziedzinie edukacji poprawiające warunki zdobywania 

wiedzy, umiejętności i wychowania (3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.6.),

3.2. Rozwijające się społeczeństwo informacyjne (3.2.1., 3.2.2.),

3.3. Bogata oferta kulturalna, turystyczna, sportowa i rekreacyjna (3.3.1., 3.3.2., 3.3.3.).

4. Celu strategicznego nr 4 

Poprawienie jakości życia w mieście,

w tym celów kierunkowych:

4.1. Poprawienie bezpieczeństwa socjalnego oraz jakości i długości życia (4.1.1., 4.1.4.),

4.2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna (4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.).

Dział II 

ZASADY

Polityka wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego realizowana będzie w oparciu 

o nast pujące zasady:

1. Zaspokajania niezbędnych potrzeb uczelni i jednostek naukowo-badawczych w zakresie 

bazy lokalowej, terenowej i aparaturowej do celów badawczych.

2. Wspierania wymiany międzynarodowej i międzyregionalnej uczelni i jednostek naukowo-

badawczych. 

3. Równego traktowania jednostek państwowych i niepaństwowych.

4. Przyjęcia priorytetów dla kierunków reprezentujących rozwojowe dziedziny badań 

o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta i o dużym potencjale aplikacji.

5. Wykorzystania szansy związanej z integracją europejską jako otwierającej nowe 

możliwości badawcze i edukacyjne.

Dział III

KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Główne kierunki podejmowanych działań to:

1. Współpraca w tworzeniu kierunków studiów i specjalności wynikających z aktualnych 

potrzeb regionu.
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2. Współpraca w zakresie wykorzystania i rozbudowy miejskiej sieci komputerowej do 

celów zarządzania miastem i powszechnej edukacji.

3. Uwzględnienie tematyki dotyczącej monitorowania stanu miasta (ruch drogowy, stan 

środowiska, zagrożenia itp.) przez szczecińskie ośrodki naukowe w pracach badawczych 

wła snych, pracach doktorskich, magisterskich i w pracy kół naukowych.

4. Pomoc w ściąganiu wybitnej kadry naukowej i badawczej z kraju i zagranicy.

5. Popularyzacja wiedzy oraz promowanie nauki i sztuki.

6. Wspieranie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej.

7. Promowanie wybitnie zdolnych studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki.

8. Dostęp do szerokopasmowej sieci teleinformatycznej uczelni i jednostek naukowo-

badawczych.

9. Współpraca z Miastem na rzecz podnoszenia poziomu szczecińskiej oświaty,

 a w szczególności opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi.

Kierunki te będą realizowane w następujących obszarach:

1. Kreowanie warunków dla rozwoju potencjału naukowego i dydaktycznego szczecińskiego 

ośrodka akademickiego, m.in. poprzez wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, sportowej 

i kulturalnej szczecińskich szkół wyższych.

2. Wspieranie rozwoju nowoczesnych kierunków badań i kształcenia na poziomie wyższym 

w uczelniach Szczecina.

3. Wspieranie badań i rozwoju nauki oraz dydaktyki w dziedzinach i obszarach związanych 

z nowoczesnymi technologiami wytwarzania, tworzeniem nowoczesnych produktów lub 

usług, zwiększaniem aktywności mieszkańców miasta oraz podmiotów gospodarczych, 

restrukturyzacją i unowocześnianiem gospodarki, powstawaniem nowych inwestycji 

w nowoczesnych sektorach produkcji i usług specjalistycznych.

4. Wspieranie działań integrujących szczecińskie środowisko naukowe i akademickie ze 

społeczeństwem, środowiskami gospodarczymi, samorządowymi i politycznymi oraz 

popieranie inicjatyw w zakresie wspólnego wykorzystania bazy i zasobów szkół 

wyższych przez te środowiska i mieszkańców Szczecina.

5. Podejmowanie działań w celu wykorzystania potencjału naukowego kadry naukowo-

badawczej i dydaktycznej oraz bazy uczelni i jednostek badawczych dla celów 

związanych z rozwojem miasta, określonych w Strategii Rozwoju Szczecina.
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ROZDZIAŁ 1.

KREOWANIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU POTENCJAŁU NAUKOWEGO 

I DYDAKTYCZNEGO SZCZECIŃSKIEGO OŚRODKA AKADEMICKIEGO

1.1. Rozwój bazy lokalowej: dydaktycznej, sportowej i kulturalnej dla szkolnictwa 

wy szego:

1.1.1. Uregulowanie praw własności do terenów i nieruchomości należących do Miasta 

Szczecina, a będących w użytkowaniu przez szczecińskie uczelnie.

1.1.2. Stworzenie systemu współdziałania między uczelniami i instytucjami naukowo-

badawczymi a Miastem Szczecin w zakresie dotyczącym monitorowania 

i zaspokajania potrzeb terenowych i lokalowych.

1.2. Wspieranie rozwoju kadr naukowych i dydaktycznych w uczelniach i instytucjach 

naukowych:

1.2.1. Pomoc w pozyskiwaniu wysoko kwalifikowanych kadr naukowo-dydaktycznych.

1.2.2. Stwarzanie warunków dla rozwoju młodych kadr naukowych w uczelniach Szczecina.

1.3. Wspieranie rozwoju uczelni wyższych i jednostek organizacyjnych uczelni, 

w szczególności o dużym potencjale innowacyjności, z preferencjami dla działań 

integrujących środowisko, podnoszących jego rangę naukową i akademicką w kraju 

i regionie.

ROZDZIAŁ 2.

WSPIERANIE ROZWOJU NOWOCZESNYCH KIERUNKÓW BADAŃ 

I KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM W UCZELNIACH SZCZECINA

2.1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi istniejących i powstawaniu nowych 

kierunków badań i kształcenia:

2.1.1. Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowoczesnych kierunków badań 

i kształcenia w oparciu o lokalne możliwości środowiska akademickiego 

i wykorzystanie istniejących rezerw kadry naukowo-dydaktycznej.

2.1.2. Tworzenie warunków dla uruchamiania nowych kierunków kształcenia na poziomie 

wy szym zgodnych ze strategicznymi celami rozwoju gospodarczego miasta.

2.2. Tworzenie warunków dla uruchamiania nowych rodzajów kształcenia 

ustawicznego, studiów podyplomowych lub uzupełniających związanych 

z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców miasta: 
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2.2.1. Tworzenie podyplomowych studiów i szkoleń umożliwiających zmianę zawodu 

i miejsca zatrudnienia mieszkańcom Szczecina.

2.2.2. Uwzględnianie potrzeb Miasta przy tworzeniu różnych form kształcenia 

i dokształcania kadr samorządowych.

ROZDZIAŁ 3.

WSPIERANIE BADAŃ I ROZWOJU NAUKI ORAZ DYDAKTYKI 

W DZIEDZINACH I OBSZARACH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PODMIOTÓW 

I INWESTYCJAMI W OBSZARACH NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 

WYTWARZANIA I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

3.1. Tworzenie warunków sprzyjających innowacyjności i przedsiębiorczości oraz 

wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do praktyki:

3.1.1. Podejmowanie wspólnych działań przez uczelnie i Miasto w celu rozbudowy 

i wykorzystania akademickiej miejskiej sieci komputerowej na potrzeby akademickie, 

edukacji, administracji, instytucji i podmiotów gospodarczych.

3.1.2. Rozwój nowoczesnych kierunków badań oraz tworzenie centrów naukowo-

technologicznych, centrów transferu technologii, oraz innych wspólnych form 

organizacyjnych (uczelnie–Miasto–podmioty gospodarcze) w celu szybkiego transferu 

wyników badań i nowych technologii do gospodarki.

3.2. Inicjowanie, tworzenie i wspieranie badań oraz kształcenia w uczelniach wyższych 

ukierunkowanego na powstawanie nowoczesnych produktów lub usług.

3.3. Współpraca Miasta z uczelniami w zakresie działań mających na celu szybki wzrost 

produkcji i usług opartych na nowoczesnych technologiach, w t ym informatycznych, 

elektronicznych i telekomunikacyjnych:

3.3.1. Stworzenie warunków sprzyjających zakładaniu nowych firm z zakresu technologii 

informatycznych (TI) przez absolwentów szkół wyższych.

3.3.2. Podejmowanie działań integrujących potencjał istniejących firm branży TI oraz 

inicjujący ich rozwój i wzrost produktów (towarów i usług).

3.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju branży TI w Szczecinie, w tym poprzez ułatwienia 

inwestycyjne dla firm (filii) zagranicznych i krajowych.

3.3.4. Rozwój sprzętowo-programowej infrastruktury informatycznej Szczecina, budowa 

systemów wspomagania decyzji, rozpowszechniania informacji, baz danych i innych 



8

nowoczesnych usług dla obywateli w ramach sieci informatycznych, 

z wykorzystaniem wspólnego potencjału uczelni i Miasta.

3.4. Tworzenie warunków i inicjowanie wspólnych działań inwestycyjnych 

i organizacyjnych podmiotów ze sfery nauki, szkolnictwa wyższego, gospodarki 

oraz Miasta, związanych z powstawaniem centrów naukowo-produkcyjnych w 

nowych obszarach technologii i usług.

3.5. Uczelnie jako ośrodki aktywizacji zawodowej i społecznej mieszka ców miasta:

3.5.1. Wspieranie różnych form dokształcania zmierzających do zdobycia nowych 

kwalifikacji i rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

ROZDZIAŁ 4.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH SZCZECIŃSKIE ŚRODOWISKO 

NAUKOWE I AKADEMICKIE ZE SPOŁECZEŃSTWEM, ŚRODOWISKAMI 

GOSPODARCZYMI, SAMORZĄDOWYMI I POLITYCZNYMI

4.1. Uczelnie miejscem spotkań i dyskusji oraz rozwoju życia gospodarczego 

i naukowego w mieście i regionie:

4.1.1. Wspieranie inicjatyw naukowych i gospodarczych podejmowanych przez środowiska 

akademickie.

4.1.2. Promocja „Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką” jako ważnych wydarzeń w życiu 

naukowym i gospodarczym społeczności województwa zachodniopomorskiego.

4.2. Ośrodki akademickie jako centra krzewienia kultury i sportu oraz rozwoju 

osobowości ludzkiej:

4.2.1. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych podejmowanych przez 

środowiska akademickie na rzecz społeczeństwa.

4.2.2. Ośrodki akademickiego sportu i kultury składnikiem wzbogacającym ofertę sportową 

i kulturalną Miasta, służącą rozwojowi więzi społeczności akademickiej i różnych 

grup społecznych mieszkańców Szczecina.

4.2.3. Wspieranie wspólnych inicjatyw akademickich i studenckich zespołów oraz centrów 

kultury (chóry akademickie, zespoły teatralne, kabarety, centra kultury studenckiej) 

oraz miejskich ośrodków i instytucji kultury w organizacji wspólnych imprez, 

koncertów i festiwali wzbogacających ofertę skierowaną do mieszkańców 

i promujących Szczecin.
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4.3.  Współpraca z Miastem na rzecz podnoszenia poziomu szczeci skiej oświaty:

4.3.1. Opieka uczelni i nauczycieli akademickich nad uczniami szczególnie zdolnymi.

4.3.2. Fundowanie stypendiów dla uczniów szczególnie zdolnych.

4.3.3. Patronat uczelni nad szkołami.

4.4. Integracja uczelnianych zasobów oraz potencjału wiedzy i informacji z zasobami 

Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych 

czynnikiem zwiększenia potencjału i konkurencyjności Szczecina:

4.4.1. Szybki wzrost poziomu usług teletransmisji danych, dostępu do internetu oraz usług 

typu e-.... (e-administracja, e-edukacja itd.) poprzez tworzenie warunków do 

rozbudowy i rozwoju publicznej akademicko-miejskiej sieci komputerowej 

w Szczecinie (i jej perspektywiczne dalsze powiązanie z siecią regionalną, krajową 

i międzynarodową).

4.4.2. Tworzenie warunków dla powstawania i wykorzystania zintegrowanych 

komputerowych systemów monitorowania, administrowania, obsługi finansowej, 

wymiany informacji (bazy danych) w różnych obszarach (administracja samorządowa, 

uczelnie, edukacja, instytucje kultury, podmioty gospodarcze).

ROZDZIAŁ 5.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU 

NAUKOWEGO KADRY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ 

ORAZ BAZY UCZELNI I JEDNOSTEK BADAWCZYCH

DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM MIASTA

5.1. Wykorzystanie potencjału intelektualnego i materialnego uczelni do rozwiązywania

istot nych dla Miasta problemów:

5.1.1. Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników uczelni, zgodnych 

z planami rozwoju Miasta.

5.1.2. Uwzględnianie w podejmowanych pracach dyplomowych i doktorskich oraz 

w pracach badawczych tematyki zbieżnej z potrzebami Miasta.

5.2. Laboratoria akredytowane i ośrodki badawcze uczelni i jednostek naukowych 

czynnikiem ożywienia rozwoju gospodarczego i zapleczem badawczo-rozwojowym 

MŚP w Szczecinie i regionie:
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5.2.1. Udostępnienie bazy badawczo-laboratoryjnej uczelni wyższych na potrzeby Miasta 

i podmiotów gospodarczych, zwłaszcza MŚP, czynnikiem obniżenia ich kosztów 

działania i podwy szenia konkurencyjności.

5.3. System wymiany informacji i danych o prowadzonych przez Miasto i uczelnie 

przedsi wzięciach rozwojowych i naukowo-badawczych związanych ze Szczecinem 

i regionem.



Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta  Szczecina

Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań 

Kod 

progra

mu
Nazwa programu

Cele szczegółowe 

realizowane przez 

program

Przewidywany 

termin 

przekazania 

Radzie Miasta 

projektu 

uchwały 

w sprawie 

programu

Projekty Realizator projektu

Przewidywany 

termin 

rozpoczęcia 

realizacji 

projektu

Projekty 

inwestycyjne

Cele 

szczegółowe 

realizowane 

przez projekt

N1 Program 
współpracy 
samorządu 
Szczecina 
z uczelniami 
wy szymi

1.1.1, 1.1.5,
2.1.2, 2.1.3, 
3.1.1, 3.1.2, 
3.1.6, 3.2.1, 
3.2.2, 4.2.6.

2005 rok N1.1. Projekt „Rozwój bazy lokalowej dla 
szkolnictwa wyższego”,
w tym zadania w zakresie wspierania rozwoju 
uczelni poprzez przekazanie terenów i obiektów 
Miasta na ten cel:

1. Utworzenie campusu uczelnianego Akademii 
Rolniczej 1).

2. Rozbudowa Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiej 
Akademii Medycznej 2).

3. Uregulowanie prawa własności Pomorskiej 
Akademii Medycznej do lądowiska 
helikopterowego przy Szpitalu Klinicznym nr 1 3).

4. Uregulowanie prawa własności Pomorskiej 
Akademii Medycznej do nieruchomości, na której 
znajduje się Klinika Psychiatrii 4).

5. Stworzenie warunków dla  utworzenia campusu 
uczelnianego „informatyki” Politechniki 
Szczecińskiej 5).

6. Stworzenie warunków dla powstania w przyszłości 
nowego obiektu dydaktycznego Politechniki 
Szczecińskiej w campusie głównym 6).

7. Stworzenie warunków dla utworzenia Centrum 
Technologii Transportu i Pojazdów Politechniki 
Szczecińskiej 7).

8. Stworzenie warunków dla powstania Laboratorium 
Wodnego dla WBiA  Politechniki Szczecińskiej 8).

Akademia Rolnicza; Urząd 
Miejski

Pomorska Akademia Medyczna;        
Urząd Miejski
Pomorska Akademia Medyczna; 
Urząd Miejski

Pomorska Akademia Medyczna; 
Urząd Miejski

Politechnika Szczecińska; 
Akademia Rolnicza

Politechnika Szczecińska; 
Urząd Miejski

Politechnika Szczecińska

Politechnika Szczecińska; 
Urząd Miejski

X 1.1.1, 1.1.5, 
4.2.6.



9. Stworzenie warunków lokalowo-terenowych dla 
powstania Państwowej Akademii Muzyki i Sztuk 
Plastycznych w Szczecinie. 

10. Wspieranie rozwoju bazy lokalowej Wyższej 
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie9).

11.Wspieranie rozwoju bazy lokalowej Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 10).

Wyższa Szkoła Sztuki 
Użytkowej; Akademia 
Muzyczna w Poznaniu; 
Urząd Miejski

Wyższa Szkoła Techniczno –
Ekonomiczna; 
Urząd Miejski

Wyższa Szkoła Administracji 
Publicznej; Urząd Miejski

N1.2. Projekt „Szerokopasmowa sieć 
teleinformatyczna na potrzeby uczelni i Miasta
e-POMERANIA”:

stworzenie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej 
do przesyłu danych i obsługi internetu na terenie 
Miasta, przez rozbudowę i rozwój usług w sieci 
teleinformatycznej (AMSK) uczelni akademickich 
Szczecina oraz tworzonej regionalnej części 
ogólnopolskiej sieci akademickiej PIONIER 11).

Politechnika Szczecińska X 1.1.1, 1.1.5, 
3.1.1, 3.1.2, 
3.1.6, 3.2.1, 
3.2.2.

N2.1. Projekt „Pozyskiwanie wysoko 
wykwalifikowanej kadry naukowo-
dydaktycznej”:

pomoc w tworzeniu warunków dla pozyskiwania 
wysoko kwalifikowanych kadr naukowych
i dydaktycznych dla uczelni i Miasta, w tym przez 
zapewnienie mieszkań dla angażowanych kadr.

szczecińskie uczelnie wyższe; 
Urząd Miejski

1.1.1, 1.1.5, 
2.1.2, 3.1.2.

N2.2. Projekt „Rozwój akademickiej 
infrastruktury sportowej”:

pomoc w utworzeniu Akademickiego Centrum Sportu 
i Rekreacji, udostępnianego na potrzeby akademickiego 
środowiska i mieszkańców Szczecina 12).

Politechnika Szczecińska; 
Urząd Miejski

X 1.1.1, 3.1.6, 
3.3.2, 4.2.6.

N2 Szczecin 
ośrodkiem 
naukowym 
i akademickim

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.5, 
2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 
2.2.3, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.5, 
3.1.6, 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 
4.1.1, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 
4.2.6. 

2005 rok

N2.3. Projekt „Stworzenie laboratorium wysiłku 
fizycznego i kontroli treningu sportowego. 

szczecińskie wyższe uczelnie; 
Urząd Miejski

X 1.1.1, 3.1.6, 
3.3.2, 4.2.6. 



N2.4. Projekt „Centrum Nauki i Sztuki”. Uniwersytet Szczeciński X 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.5, 2.1.2, 
3.1.2, 3.1.6, 
3.3.1, 3.3.3, 
4.2.6.

N2.5. Projekt „Rozwój Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku” 13).

szczecińskie wyższe uczelnie; 
Urząd Miejski

X 1.1.1, 3.1.5. 

N2.6. Projekt „Uruchomienie Międzynarodowego 
Ośrodka Ratownictwa Morskiego”  14).

Akademia Morska; Urząd 
Miejski

X 1.1.1, 1.1.2, 
2.1.3.

N2.7. Projekt „Międzyuczelniane Centrum 
Górnictwa Morskiego”:

stworzenie ośrodka badań i kształcenia górnictwo 
morskie w Akademii Morskiej przy współpracy 
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
i Politechniką Szczecińską.

Akademia Morska; Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 
Politechnika Szczecińska

1.1.1, 1.1.2, 
2.1.2, 2.2.3, 
3.1.1, 3.1.2.

N2.8. Projekt „Rozwój Zachodniopomorskiego 
Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii”:

wspieranie utworzonego w Akademii Rolniczej 
Zachodniopomorskiego Centrum Biologii Molekularnej 
i Biotechnologii jako jednostki integrującej działania 
lokalnego środowiska naukowego z zakresu biologii 
molekularnej i biotechnologii z zadaniami dotyczącymi 
promowania i wykorzystania osiągnięć z tej dziedziny 
w gospodarce.

Akademia Rolnicza; Urząd 
Miejski

X 1.1.1, 1.1.5,
2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.6.

N2.9. Projekt „Akademickie Centrum 
Jeździectwa i Hipoterapii”:

stworzenie warunków do rozwoju i wspieranie 
działania Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego 
na Osowie oraz utworzenie na jego bazie 
Akademickiego Centrum Jeździectwa i Hipoterapii 
z zadaniami propagowania wśród społeczeństwa miasta 
różnych form rekreacji, wypoczynku i hipoterapii. 15).

Akademia Rolnicza; Pomorska 
Akademia Medyczna; Urząd 
Miejski;

X 1.1.1, 3.1.5, 
3.1.6, 4.1.4, 
4.2.6.



N2.10. Projekt „Centrum Kształtowania 
i Ochrony Środowiska”:

utworzenie Centrum Kształtowania i Ochrony 
Środowiska na bazie posiadanych pomieszczeń 
i sprzętu szczecińskich uczelni i innych placówek 
badawczych z wyznaczonymi zadaniami m.in. 
rozwiązywania istotnych problemów miasta w zakresie 
szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska 
oraz terenów zieleni miejskiej.

Akademia Rolnicza; 
Politechnika Szczecińska; 16)

X 4.2.1, 4.2.2. 

N2.11. Projekt „Międzynarodowe Centrum 
Nowotworów Dziedzicznych”:

rozwój Międzynarodowego Centrum Nowotworów 
Dziedzicznych na bazie prowadzonych badań 
i ugruntowanej pozycji międzynarodowej PAM w tej 
dziedzinie 17).

Pomorska Akademia Medyczna 1.1.1, 1.1.3, 
1.1.5, 2.1.3, 
3.1.2, 4.1.1.

N2.12. Projekt „Zachodniopomorskie Centrum 
Zaawansowanych Technologii”:

stworzenie warunków dla działania w Szczecinie 
Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych 
Technologii którego celem jest integracja 
i intensyfikacja interdyscyplinarnych prac naukowo-
badawczych z udziałem zespołów badawczych 
z różnych uczelni, podmiotów gospodarczych 
i społecznych głównie w zakresie technologii 
i materiałów polimerowych; integracja ta ma na celu 
wzrost konkurencyjności gospodarczej podmiotów 
działających na terenie miasta i regionu oraz 
podnoszenie poziomu edukacyjnego społeczeństwa.

Politechnika Szczecińska; 
Akademia Rolnicza; Pomorska 
Akademia Medyczna; podmioty 
gospodarcze

1.1.1, 1.1.3, 
1.1.5, 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 
2.2.1, 3.1.2.

N2.13. Projekt „Państwowa Akademia Muzyki 
i Sztuk Plastycznych w Szczecinie”:

stworzenie warunków dla powołania w Szczecinie 
Państwowej Akademii Muzyki i Sztuk Plastycznych.

Wyższa Szkoła Sztuki 
Użytkowej; Akademia 
Muzyczna w Poznaniu; Urząd 
Miejski

1.1.1, 1.1.5, 
3.1.2, 3.1.5, 
3.1.6.



N3 Promocja 
osiągnięć 
środowiska 
nauki jako 
promocja 
Miasta

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.5, 1.3.1, 
2.1.2, 2.1.3, 
3.1.2, 3.1.5. 

2005 rok N3.1. Projekt „Zachodniopomorski Festiwal 
Nauki”:

spotkania popularno-naukowe i popularyzatorskie 
skierowane głównie do młodzieży i mieszkańców 
miasta, mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży.

szczecińskie uczelnie wyższe 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.5, 3.1.2.

N3.2.  Projekt „Szczecińska Giełda Naukowa”:
konferencje i spotkania na poziomie naukowym w celu 
wymiany informacji na temat osiągnięć naukowych 
i możliwości ich wdrażania z przedstawicielami 
gospodarki, biznesu, administracji.

szczecińskie uczelnie wyższe; 
podmioty gospodarcze; jednostki 
administracyjne

1.1.1, 1.1.2, 
1.1.5, 1.3.1, 
2.1.2, 2.1.3, 
3.1.2, 3.1.5.

1.1.1, 2.1.2,  
2.1.3, 2.1.5, 
2.1.3,  3.1.2, 
3.1.5. 

2005 rok N4.1. Projekt „Studia podyplomowe jako forma 
doskonalenia zawodowego i reorientacji 
zawodowej mieszkańców Miasta” .

szczecińskie uczelnie wyższe 1.1.1, 2.1.5, 
3.1.2, 3.1.5.

N4 Uczelnie 
ośrodkami 
aktywizacji 
zawodowej 
i społecznej 
mieszka ców 
Szczecina

N4.2. Projekt „Kształcenie ustawiczne oraz kursy 
specjalistyczne i zawodowe na potrzeby 
doskonalenia i aktywizacji zawodowej 
mieszkańców” 18).

szczecińskie uczelnie wyższe 1.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.5.

Uwagi:
1) poprzez przekazanie na własność w drodze bezprzetargowej terenów i obiektów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Mickiewicza i Janickiego,
2) przekazanie terenu wraz z budynkiem komunalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Szpitalnej - teren graniczący ze Szpitalem Klinicznym nr 2,
3) lądowisko przy Pl. Unii Lubelskiej jest użytkowane przez Pomorską Akademię Medyczną od lat 50-tych – potwierdzone dokumentami wydanymi przez Urząd Miasta,
4) nieruchomość przy ul. Broniewskiego zabudowana obiektami Kliniki Psychiatrii. PAM posiada wszystkie dokumenty stwierdzające prawo uczelni do tego terenu z wyjątkiem aktu 
nadania,

5) rozbudowa i rozwój obecnego Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej, na bazie obiektu przekazanego przez Akademię Rolniczą po uprzedniej realizacji zadania 1 projektu 
N1.1,  

6) budowa przez Politechnikę Szczecińską w przyszłości nowego obiektu przy al. Piastów 20 - Kordeckiego Wydział (Mechatroniki, Transportu i Logistyki lub Nano-Technologii) na 
nieruchomości Politechniki Szczecińskiej powiększonej np. przez przekazanie narożnika  al. Piastów - Kordeckiego dla Politechniki Szczecińskiej,

7) np. przez uzyskanie od Skarbu Państwa obiektu i terenu przy al. Piastów 28 na cele Centrum Technologii Transportu i Pojazdów jako zaplecza dydaktyczno-naukowego Wydziału
Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, w przyszłości nowego Wydziału Transportu i Logistyki PS,

8) aktualna lokalizacja tego laboratorium; jego rozbudowa i rozwój zależą od sprzedaży lokalu przy al. Piastów 51 na ten cel na zasadach bezprzetargowych.
9) np. poprzez przekazanie na potrzeby uczelni jednego z budynków na lewobrzeżu Szczecina,
10) np. poprzez przekazanie na potrzeby uczelni jednego z budynków na lewobrzeżu Szczecina,



11) dla potrzeb obsługi administracji i urzędów, uczelni wyższych, jednostek naukowych, instytucji edukacyjnych i kultury oraz innych podmiotów gospodarczych i innych 
użytkowników, a także na potrzeby obsługi mieszkańców miasta; szerokopasmowa sieć akademicka PIONIER zbudowana ze środków KBN łączy 22 ośrodki akademickie 
w Polsce, w tym ośrodek akademicki w Szczecinie,

12) np. na bazie istniejących obiektów sportowych Politechniki Szczecińskiej przy ul. Tenisowej i przekazanych terenów Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji przy 
ul. Tenisowej,

13) w tym zadanie: „Kluby Seniora”,
14) utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Ratownictwa Morskiego na bazie posiadanych terenów i rozważenie możliwości włączenia terenów przylegających do OSRM przy 
ul. Ludowej należących do Gminy Miasto Szczecin,

15) m.in. poprzez dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta stosownie do potrzeb Centrum i przeznaczenie terenów przyległych, 
16) przewiduje się możliwość zaangażowania innych podmiotów, w tym również uczelni,
17) budowa obiektu Centrum na terenie Szpitala Klinicznego przy Pl. Unii Lubelskiej (kontynuacja budowy rozpoczętej w latach 80-tych). Dzięki realizacji tego projektu zostanie 
uruchomiony m.in. nowy kierunek studiów w PAM – biotechnologia,

18) stała forma działalności dydaktycznej uczelni w porozumieniu z władzami Miasta, instytucjami i podmiotami gospodarczymi. 
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