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SZCZECIN 2020 – Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE 

 

Dziś, w przededniu nowego rozdania europejskiego na lata 2014 – 2020 
zapraszam do konsultacji nad Szczecin 2020 - programem, który wyznaczy 
kierunki nadchodzących zmian w naszym mieście.  

 

Moim celem jest zebranie opinii o programie po to, aby działania 
podejmowane w Szczecinie w kolejnym okresie wykorzystywania środków 
unijnych, zaspokajały potrzeby jak największej ilości Mieszkańców.  
Chcę, aby Szczecinianie wskazali, które pomysły są trafione i sensowe,              
co pomoże stworzyć najlepsze z możliwych warunków do rozwoju miasta  
i zapewni wspólną satysfakcję każdemu z nas.  
 

Konsultacje społeczne potrwają do 30 września 2014 r. tak, żeby każdy miał szansę 
zdecydować o tym, jaki może być Szczecin w 2020 roku.  
 



Program Szczecin 2020 – nakreśla kierunki spójne z celami 

określonymi w Strategii Rozwoju Szczecina 2025:  
 
 

• Praca  
• Edukacja  
• Otoczenie  
• Współdecydowanie  



 
 

  
Szczecin 2020  

 PRACA  
 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 
Mamy trzy istotne atuty:  
 
1. Dostęp do wody – co umożliwia wielkogabarytową produkcję;  
2. Absolwentów uczelni wyższych, poszukiwanych w branżach technicznych;  
3. Dobre skomunikowanie drogowe z Europą Zachodnią;  
 
    
 Czego zatem potrzebujemy?  
 
•   Potrzebujemy aktywnych działań związanych z branżą morską i logistyczną;  
 
•    Rozwoju przedsiębiorczości lokalnej; 
 
•    Wsparcia rozwoju sektora nowoczesnych usług.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 
    
Potrzebujemy aktywnych działań związanych z branżą morską i logistyczną.  
Działania z tego obszaru wpisują się w inicjatywę powołania Nadodrzańskiego 
Korytarza Logistyczno-Przemysłowego, który jest naszą szczecińską propozycją dla 
rozwoju tej części Polski przy wsparciu Rządu RP.  
 
Potrzebujemy:  
 
-  12,5 m dla Szczecina;  
-  Nowego wjazdu do portu - węzła Łasztownia;  
-  Morskiej Strefy Przemysłowej – wsparcia dla Przedsiębiorców;  
-  Strefy „Północ” – wsparcia dla terenów poprzemysłowych;  



  

Łasztownia 

Infrastruktura 
portowa – zadania 
miejskie 

Zakres opracowania 

Granica portu 
morskiego 

Koszty 
167 365 701,68 zł 

59 039 689,23 zł 

Szczecin 2020 / Praca /  Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie 

 57 724 012,00 zł 
Łącznie: 284 129 402,91 zł 

Estakada Pomorska 
wraz z ul. 
Górnośląską i 
Basenową 



Łasztownia  

Szczecin 2020 / Praca /  Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 

Przebudowa dróg 
lokalnych na Łasztowni 

Skrzyżowanie typu rondo ul. 
Energetyków i  Św. Floriana 

Zapewnienie 
przejazdu ul. Celnej 
pod ul. Energetyków 

Budowa Mostu Kłodnego 

Likwidacja łącznic 
Trasy Zamkowej 

Drogi dojazdowe 
do Portu 
Rybackiego Gryf 

Połączenie z 
mariną na Wyspie 
Grodzkiej 



 Estakada Pomorska, Basenowa, Górnośląska  

Wzmocnienie nośności 
Estakady Pomorskiej 

Przebudowa układu pod 
Estakadą Pomorską 

Ul. Górnośląska 

ul. Basenowa 
ul. Gdańska 

Szczecin 2020 / Praca / Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 



Port – zmiany w układzie komunikacyjnym  

Budowa ronda na  
ul. Hryniewieckiego 

Asfaltowanie  
ul. Kujota Łącznica ul. Bulwar 

Gdański i Rybnickiej 

Szczecin 2020 / Praca /  Modernizacja dojazdu drogowego do Portu w Szczecinie 



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Morska Strefa Przemysłowa 

Lokalizacja -  tereny po byłej Stoczni 
Szczecińskiej  wraz z przyległymi 
terenami produkcyjnymi usytuowanymi  
wzdłuż brzegów Odry  oraz tereny 
Wyspy Gryfia.  
 

 
 
Morską Strefę Przemysłową stanowi 
grupa około 40 przedsiębiorstw 
prowadzących działalność produkcyjną 
na rzecz gospodarki morskiej. Średnie 
zatrudnienie w Strefie ok. 2000 
pracowników. Przedsiębiorcy zrzeszeni 
są w Klastrze Morskim.  
 



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Morska Strefa Przemysłowa i Strefa Północ  
Wizualizacja firmy  Bilfinger  
   



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Strefa Północ                      Wizualizacja firmy Teleyard 
   Lokalizacja -  tereny na północ, poza 
obszarem byłej Stoczni Szczecińskiej, leżące 
wzdłuż Odry wraz z przyległymi terenami. 
Okolice dzielnicy Golęcino, Skolwin. 
 
Strefę tworzą firmy prowadzące działalność 
produkcyjną.  
- TELEYARD – produkcja elementów 

dźwigów i konstrukcji dla sektora 
morskiego. Koszt budowy zakładu ok. 30 
mln EUR. Zatrudnienie 300 osób 
(docelowo 1000). 

- APIS: branża papiernicza. Teren byłej 
Papierni Skolwin. Zatrudnienie w 2014 r. – 
72 etaty. Prowadzone są prace 
rewitalizacyjno - remontowe budynków.  

- PARTNER: Budowa statków morskich i 
innych jednostek, prefabrykacja i montaż 
sekcji okrętowych - 300-500 pracowników; 

Doprowadzenie niezbędnej 
infrastruktury technicznej do terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej  



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 

Kolejny elementem, którego potrzebujmy jest tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.  
 
Proponujemy m.in.:  
 
• Park „Dąbie” – strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm;  
• Rozwój Technoparku Pomerania – we współpracy z uczelniami;  
• Akcja Pustostan – preferencyjne zasady wynajmu niechcianych lokali 
   użytkowych;  



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Park „Dąbie” - strefa przedsiębiorczości dla małych i średnich firm 
  

 W celu tworzenia warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości, w tym 
nowej gałęzi gospodarki jaką jest 
sektor nowoczesnych usług oraz 
wsparcie biznesu lokalnego, 
planowane jest utworzenie strefy 
przedsiębiorczości dla małych i 
średnich firm -  Park „Dąbie”. 
 
Miasto rozpoczęło prace  związane       
z przygotowaniem pod inwestycje 
terenu położonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie Lotniska Szczecin - Dąbie                 
o powierzchni całkowitej ok. 7,8 ha.   
Dla przyszłych inwestorów przewi-
dziane są działki inwestycyjne  
o powierzchni ok. 5000 m2.  



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Park „Dąbie” – otoczenie Lotnisko  
  

Lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji – otwarte dla wszystkich użytkowników 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-IgKR25UXVoY/TtSn_C0W1aI/AAAAAAAAB34/h7in7Fy6L7A/s1024/Szczecin-D%C4%85bie.jpg


 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Specjalna Strefa Ekonomiczna w Szczecinie 



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Podstrefa Szczecin SSE Euro Park Mielec - lokalizacje: 
Trzebusz, Dunikowo, Lubczyńska-Kniewska 

TRZEBUSZ - teren przeznaczony pod 
zabudowę usługową, produkcyjną, 
magazynową, składy oraz stację paliw 
obejmuje: 
– 5 działek inwestycyjnych o powierzchni 2,09 
ha; 2,20 ha; 2,27 ha; 2,36 ha i 2,39 ha 
planowanych do zbycia w 2014 roku  
– 9 działek inwestycyjnych o powierzchni ok. 
2,0 ha każda, planowanych do zbycia w 2015 
roku 

DUNIKOWO  - teren przeznaczony pod obiekty 
produkcyjne, składy, magazyny, obiekty 
usługowe i bazy transportowe obejmuje: 
– 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,28 ha; 
1,46 ha i 4,25 ha planowane do zbycia w 2014 
roku  
– 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,77 ha; 
5,88 ha i 6,56 ha planowane do zbycia w 2015 
roku.  

LUBCZYŃSKA-KNIEWSKA  - teren przeznaczony 
pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny, obejmuje: 
- 3 działki inwestycyjne o powierzchni 1,44 ha; 
1,35 ha i 3,77 ha, planowane do zbycia po 2015 
roku. 



 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA  
 

Potrzebujemy kontynuacji działań rozpoczętych w latach 2006 – 
2013, czyli dalszego wspierania rozwoju nowej gałęzi 
gospodarki miasta jaką jest sektor nowoczesnych usług. 
 
 
  



MARIS PAZIM 

BRAMA PORTOWA 
BALTIC BUSINESS 

PARK BUDYNEK A i C 

PIASTÓW OFFICE 

CENTER BUDYNEK A LASTADIA OFFICE 

OXYGEN OFFICE 
TECHNOPARK 

POMERANIA 

Biurowce istniejące 

Szczecin 2020 / PRACA / Nowoczesne zaplecze biurowe  



BALTIC BUSINESS PARK 

BUDYNEK B i D 

PIASTÓW 

 OFFICE CENTER B i C 

TECHNOPARK 

POMERANIA 

BUDYNEK F2, F3, F4 

HANZA TOWER 

Biurowce realizowane i planowane 

STORRADY PARK 
KOSMOS ART & 

BUSINESS CENTER 

Szczecin 2020 / PRACA / Nowoczesne zaplecze biurowe  



 
3 600 wykwalifikowanych pracowników w sektorze BPO 

Szczecin 2020 / PRACA / Centra BPO 



 
 

 

Szczecin 2020 / Praca / Centra Innowacji  
 

 SERVICE INTER-LAB - Centrum Transferu Wiedzy i 
Innowacji dla Sektora Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego  



 
 
Centrum Bioimmobilizacji i 
Innowacyjnych Materiałów 
Opakowaniowych ZUT  

Szczecin 2020 / Praca / Centra Innowacji  
  
Centrum Nanotechnologii ZUT  
  



Szczecin 2020 / Praca /  Technopark Pomerania 
 



Szczecin 2020 / Praca /  Technopark Pomerania 
 



• Cykliczne spotkania z firmami z branży – wymiana doświadczeń, poglądów, 
oczekiwań; 

• Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Szczecin „Busole Biznesu” – kategoria 
innowacja roku; 

• Organizacja konferencji branżowych w obszarach IT „Business University 
Management”; 

• Portal internetowy „Invest in Szczecin” kierowany do inwestorów i lokalnego 
biznesu; 

• Newsletter – narzędzie komunikacji z lokalnymi i zagranicznymi przedsiębiorcami; 
• Projekt „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”-  
   180 hotspotów (drugie miejsce w Polsce, za Warszawą),  
   ponad 100 km miejskiej sieci światłowodowej; 
• Współpraca z deweloperami oraz firmami konsultingowymi 
    w zakresie promocji i komercjalizacji dostępnych obiektów  
    biurowych; 
• Publikacje i reklamy w prasie branżowej. 
 

Szczecin 2020 / Praca /  Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju sektora 
                                            BPO i ICT 

https://www.unizeto.pl/sites/default/files/pictures/nagrody/gospodarcza/zdjecie3.jpg


 
 

 

Szczecin 2020 / PRACA 

www.szczecin.eu/invest 



• Konkursy 

–BLStream Patronage – 3 edycje 

–Decode Tieto – 2 edycje 

–Global Startup Challenge (RedSky, PFP) - 4 edycje 

–Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej dla gimnazjalistów 
(IV LO) – 9 edycji; 

• Infotrendy – Szczecińskie Dni Informatyki - wspólna nazwa dla 
różnych imprez i wydarzeń, które łączy jedno - pokazać jak dużo dzieje 
się w Szczecinie wokół branży IT. 

Szczecin 2020 / Praca /  
Współpraca na płaszczyźnie: Miasto – Uczelnie – Firmy – Szkoły – IOB 



 

 

Podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na rzecz pozyskania pracowników:  

• Promowanie Szczecina jako atrakcyjnego miejsca do pracy i życia 
(film, foldery, artykuły branżowe) szczególnie w aspekcie BPO/IT; 

• Organizacja Dni Outsourcingu w szkołach (przedstawienie możliwości 
podjęcia pracy w branży); 

• Dni otwarte na uczelniach; 

• Wspólne działania w zakresie pozyskiwania pracowników;  

• Wspólny udział w targach (CeBIT, Targi Pracy). 
 

Szczecin 2020 / Praca / 
 Realizacja wspólnych działań Miasta z firmami z sektora BPO/IT 
   



Własna firma:  
• Praca na własny rachunek – dotacja w wysokości ok. 22 tys. zł.; 
       W latach 2010-2013 własną firmę założyło 1.270 osób na łączną kwotę ok. 24,4 mln zł.; 
       Na rok 2014 zaplanowano udzielić wsparcia około 250 os. na kwotę ponad 5 mln zł. 

Szczecin 2020 / Praca /  Powiatowy Urząd Pracy / Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie 
na rzecz pracodawców i przedsiębiorców - nakierowane na rzecz zmniejszania bezrobocia   

 

Rozwój firmy:  
•     Utworzenie nowego stanowiska pracy – refundacja kosztów do 22 tys. zł. – zakup sprzętu, 

       maszyn, urządzeń itp.; 

        W latach 2010-2013 powstało 589 stanowisk pracy na kwotę ok. 6,2 mln zł.; 

        W roku 2014 planowane jest utworzenie ok. 60 stanowisk pracy na kwotę 1,2 mln zł.; 

• Zwrot części kosztów wynagrodzenia dla nowozatrudnianych pracowników ok. 970 zł. 
os./m-c; (przez okres od 6 do 12 miesięcy); 

• Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne w formie jednorazowej refundacji ok. 5 tys. zł.; 

       W latach 2010-2013 dofinansowano wynagrodzenie dla 582 osób na łączną kwotę ok. 1,9 
mln zł.; W roku 2014 zaplanowano na powyższe formy kwotę ok. 500 tys. zł. 

 

 



Pomoc w rekrutacji i selekcji przyszłych kadr: 
 

• Rekrutacja pracowników – weryfikacja i diagnoza potencjału kandydatów do pracy 
dokonywana przez wyspecjalizowaną kadrę  tj. licencjonowanych doradców 
zawodowych i pośredników pracy;  

• Pomoc w doborze pracowników poprzez analizę ich predyspozycji psychofizycznych, 
doświadczenia, kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Powiatowy Urząd Pracy / Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Szczecinie na rzecz pracodawców i przedsiębiorców - nakierowane na rzecz zmniejszania 
bezrobocia  

Pewna praca: 
 

•     Szkolenia zawodowe realizowane pod oczekiwania pracodawcy – Przedsiębiorca 
       wskazuje wymagania dot. kwalifikacji, umiejętności wobec przyszłych 
      pracowników, uczestniczy w rekrutacji a urząd organizuje szkolenia z tematyki 
      określonej przez pracodawcę. 



 

Kształtowanie kompetencji do zapotrzebowań rynku pracy:  
• Pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji lub umiejętności poprzez szkolenia zawodowe 

lub finansowanie egzaminów/licencji; 

• Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego – staż w firmie i nabycie praktycznych 
umiejętności; 

• Podwyższanie kompetencji zawodowych poprzez finansowanie studiów 
podyplomowych; 

 

Na rok 2014 planowane jest przeznaczenie środków finansowych w wysokości: 

– na podwyższanie kwalifikacji zawodowych - ok. 4 mln zł. 

– na staże – ok. 7,8 mln zł. 

 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Powiatowy Urząd Pracy / Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Szczecinie na rzecz pracodawców i przedsiębiorców - nakierowane na rzecz zmniejszania 
bezrobocia  



Planowane działania w nowej perspektywie 

Bony dla osób do 30 roku życia 

– Bon szkoleniowy -  do wysokości ok. 3 600 zł.; 

– Bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy 
wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy; 

– Premia dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 
miesięcy, otrzymuje premię w wysokości 1500 zł.; 

– Bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnego (18 miesięcy po 900 zł); 

– Finansowanie działań obejmujących m.in. kształcenie ustawiczne pracowników             
i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż ok. 11 tys. zł. na 1 
uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak 
ok. 11 tys. zł na jednego uczestnika.  

 

 

Szczecin 2020 / Praca /  Powiatowy Urząd Pracy / Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w 
Szczecinie na rzecz pracodawców i przedsiębiorców - nakierowane na rzecz zmniejszania 
bezrobocia  



 
 

  
Szczecin 2020  

 EDUKACJA  
 
 



 
 

 
Szczecin 2020 / EDUKACJA  
 
Rozwój gospodarczy determinuje także dobrze wykształcona kadra.  
Dlatego proponujemy wsparcie szczecińskiej oświaty przez m.in. :  
 
•  Nauki ścisłe – program rozszerzający obowiązującą 
    podstawę;  
•  Szczeciński standard językowy – rozwijanie 
    dwujęzyczności;  
•  „Akademicki Szczecin” – stypendia, akcje 
     promujące, nagrody dla najlepszych, targi 
     edukacyjne, strona www dla studentów; 
•   Rada przemysłowo-dydaktyczna – współpraca 
     z Przedsiębiorcami w celu tworzenia optymalnego 
     Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, 
     w dopowiedzi na potrzeby Mieszkańców i rynku 
     pracy;  
• System internatów i burs - dający możliwość 
    napływu młodych ludzi do miasta;  
• Program: Lepsza szkoła – inwestycje oświatowe; 



 
 Kształtowanie kompetencji przyszłych kadr:   
 

• Działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych wśród 
studentów - współpraca z uczelniami (zwiększenie ilości godzin, 
sugestie dotyczące trendów na rynku pracy) - skandynawistyka  
 

• Współpraca z uczelniami w zakresie dostosowywania programu 
zajęć do oczekiwań rynku pracy (kształcenie studentów z obsługi 
systemów księgowych SAP); 
 

• Akademicki Szczecin. 
 

 
 
  

Szczecin 2020 / Edukacja / Inicjowanie i wspieranie działań dotyczących budowania  
                                                kapitału ludzkiego 
  



Stypendium dla doktoranta - 3 000 zł brutto miesięcznie. 
 
Stypendium dla studenta - od 1 000 do 1 400 zł  brutto miesięcznie. 
 
Od początku funkcjonowania Programu stypendialnego Miasto przeznaczyło na 
ten cel z budżetu blisko 3 mln zł. 
 

Szczecin 2020 / Edukacja / Akademicki Szczecin /  
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów  



Szczecin 2020 / Edukacja / Kształtowanie kompetencji przyszłych kadr   
 

Działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych wśród uczniów gimnazjów 
i szkół średnich  - projekt „Szczecin bliżej sąsiadów” – program promocji 
nauczania j. niemieckiego,  kształcenie dwujęzyczne rok szkolny 2012/2013 – j. 
angielski, niemiecki, włoski, hiszpański i francuski. 

 

PLACÓWKA 
Liczba 

szkół 

Liczba  

oddziałów 

Liczba  

uczniów 

Język obcy 

nowożytny 

przedszkole 

publiczne 
12 64 1668 

- angielski 

- niemiecki 

- włoski 

- hiszpański 

- francuski 

szkoła podstawowa 15 92 2274 

gimnazjum 4 34 968 

szkoła 

ponadgimnazjalna 
4 13 329 

RAZEM 35 203 5239 



Szczecin 2020 / EDUKACJA / Reaktywacja zawodów z branży okrętowej 
 
PRZYKŁAD WDROŻENIA – 09.2014 r. 
 

Miasto w porozumieniu z Klastrem Morskim 
stworzy klasy na 9 kierunkach zawodowych  
w szkołach średnich: 
  
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (ul. Hoża): 
- operator obróbki skrawaniem – 30 miejsc, 
- ślusarz – 30 miejsc, 
- monter mechatronik – 30 miejsc, 
  
Technikum Morskie i Politechniczne (ul. Hoża): 
- technik mechanik – 30 miejsc, 
- technik mechatronik – 30 miejsc, 
- technik budownictwa okrętowego – 60 miejsc, 
- technik mechanik okrętowy – 30 miejsc, 
  
Zespół Szkół nr 4 (ul. Kusocińskiego): 
- elektromechanik – 30 miejsc, 
- ślusarz – 30 miejsc, 
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Dla każdego mieszkańca, poza pracą, edukacją dzieci, istotna jest przestrzeń, w której żyje.  
Zapewnienie szerokiego dostępu do różnego rodzaju dóbr, usług i udogodnień, które 
stwarzają lepsze warunki i podnoszą jakość życia mieszkańców, jest rolą i celem każdego 
samorządu.  
 

   PROGRAMOWANE DZIAŁANIA :  
 
• programy profilaktyczne dla dzieci, udogodnienia dla rodziców;  
• programy aktywizujące seniorów;  
• projekty rekreacyjne i sportowe;  
• poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej;  
• poprawa jakości przestrzeni publicznej;  
• inwestycje drogowe, które stworzą spójny system komunikacyjny;  
• ekologiczny, nowoczesny transport publiczny;  
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Profilaktyka dla dzieci, udogodnienia dla rodziców to m.in. programy:  
 
•    Zdrowie naszych dzieci - zdrowy wzrok, stop otyłości, stomatologia, ortopedia;  
•    Szkoła rodziców – szkolenia i edukacja osób dorosłych; 
•    Szczecin Przyjazny Rodzinie – dalszy rozwój programu;  
•    Projekt Szczecińska Scena – prezentacje artystyczne 
      w przestrzenie miejskiej;  
•    Budowa kolejnego żłobka miejskiego; 
 
Senior w mieście:  
 
•    Centrum Zdrowia Seniora i system domów pomocy społecznej - budowa i adaptacja  
      obiektów;  
•    Tworzenie mieszkań chronionych i rodzinnych domów pomocy i usankcjonowanie 
      pomocy sąsiedzkiej / przycisk życia;  
•    Domy dziennego pobytu – zlokalizowane w czterech dzielnicach miasta, zabezpieczające 
      opiekę nad seniorami oraz aktywne spędzanie czasu  
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Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej  
 
Projekty Rekreacyjne  
i Sportowe 
 
Poszerzanie dostępu do 
oferty kulturalnej  

 
 
  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera;  
Teatr Letni – przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 
  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Willa Lentza - miejsce spotkań; 
 Centrum Kultury Technicznej przy Muzeum Techniki i Komunikacji     



 
 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Budowa transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej na 
Wyspie Grodzkiej  
  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Zakątki wodne 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  
Centrum Żeglarskie 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Zadania inicjowane przez Rady Osiedli / 
Budowa Amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu przy Teatrze Lalek 
„Pleciuga”; Skwer Gałczyńskiego; Plac Batorego; Park rekreacyjny przy ul. Popiełuszki  
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Inwestycje drogowe, 
które stworzą spójny 

system komunikacyjny  
 

Ekologiczny, 
nowoczesny transport 

publiczny  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ul. Autostrada Poznańska  - węzeł 
Granitowa z przedłużeniem do Autostrady A-6 
 

Węzeł Granitowa  
nowe rondo 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Trasa Północna, etap III – Budowa nowej ulicy  
                                                      od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska  

 

Trasa Północna Etap – III projektowanie STEŚ 

Trasa Północna Etap – II realizowany 

Trasa Północna Etap – Ia zrealizowany 

Trasa Północna Etap – Ib ZRID 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI 



  

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Układ drogowy przy kąpielisku Głębokie – wariant 
rondo i skrzyżowanie – temat realizowany  w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych  
  



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa Placu Zwycięstwa   



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – etap I 
 



 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  
Szczeciński Szybki Tramwaj - Pętla 
„Turkusowa”  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Modernizacja torowisk 

Sieć tramwajowa  
w Szczecinie: 

_ torowiska 

       niezmodernizowane 

_ odcinki 

      zmodernizowane  

_ odcinki w trakcie  

       modernizacji 

_ odcinki planowane 

       do modernizacji  
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Przebudowa ulicy Potulickiej i Narutowicza 



  

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Zajezdnia tramwajowa Pogodno; Pętla tramwajowa 
przy ul. Kwiatowej; Linia tramwajowa do Mierzyna  
   
 
 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE /  Inwestycje w tabor 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna 

Police 

Dworzec Główny 

Dąbie 

Niebuszewo 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / Szczecińska Kolej Metropolitalna  
                                                     Przystanek Szczecin SPNT 
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Źródło: SENS 



Szczecin 2020 / OTOCZENIE / System Parkingów Miejskich   

Źródło: SENS 



 
 

 

Szczecin 2020 / OTOCZENIE / System Parkingów Miejskich  - Parking Park&Ride    
przy przystanku „Lotnisko”  - Szczeciński Szybki Tramwaj 
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Źródło: SENS 



 
 

 

Szczecin 2020  
 

WSPÓŁDECYDOWANIE  
 
 



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE 
 

Miasto będzie rozwijało się tylko przy aktywnym 
udziale mieszkańców zaangażowanych w jego 
sprawy.  
 
Proponuję:  
 
•  Kontynuację Programu Inwestycji Rad Osiedli;  
•  Kontynuację Budżetu Mieszkańców Szczecina;  
•  Więcej konsultacji społecznych;  
•  Program Urząd non stop – Biuro Obsługi 
  Interesantów będzie czynne do późnego wieczora;  
•  Program Alert Miejski - Dbam o Moje Miasto – 
   zgłaszanie i monitorowanie problemów miasta –  
   system wymiany opinii z mieszkańcami;  
•  Centrum Aktywności Mieszkańców – zgłaszanie 
   i wdrażanie pomysłów mieszkańców.  



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE / Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego 
- projekt zwyciężył w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014  
 



Szczecin 2020 / Współdecydowanie / Staw Brodowski – 
projekt realizowany  dzięki wygranej w  Szczecińskim Budżecie 
Obywatelskim 2014  
   



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE / Zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2014 dla Rad Osiedli :  
przebudowa Parku im. Stanisława Nadratowskiego;  mini muszla koncertowa - Plac im. 
Pawłowskiego ;  rondo w Zdrojach; system ścieżek rowerowych w dzielnicy Północ   
 



Szczecin 2020 / WSPÓŁDECYDOWANIE / Urząd non stop - wprowadzenie 
dwuzmianowej pracy Biura Obsługi Interesantów, które będzie czynne do godzin 
wieczornych    
 

http://www.mmszczecin.pl/photo/1584341/[18.30]+Szczecin+14+lat+biura+obs%C5%82ugi+interesant%C3%B3w+w+urz%C4%99dzie+miasta


 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 
 
 
 
 Piotr Krzystek 
 Prezydent Miasta Szczecin 
 
 
Proszę o zgłaszanie opinii do Programu na adres:  
2020@um.szczecin.pl 
 
Informacje o Programie znajdą Państwo na stronie: 
www.konsultuj.szczecin.pl  
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