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1 DANE PODSTAWOWE

Nazwa:                          Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny 
                                       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres                             ul. Niemierzyńska 17a,     71 - 441Szczecin 

Regon:                           812 104 930

Numer KRS:                0000116662

NIP:                              955 – 20 – 00 – 238

Kapitał zakładowy:      

Dnia  18  lipca  2011  r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  podjęło  uchwałę  nr 
19/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczeciński Park Naukowo 
–  Technologiczny  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  kwoty  18.308.000,00  zł 
(słownie:  osiemnaście  milionów  trzysta  osiem  tysięcy  złotych)  (36 616  udziałów  o 
wartości nominalnej po 500 zł) do kwoty 37.308.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem 
milionów trzysta osiem tysięcy złotych ) 
(74 616 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł).

Dnia 20 września 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 
21/2011 w sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki  o  kwotę  10.118.500 zł 
(dziesięć miliomów sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), to jest do kwoty 47 426.500 
zł (czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) przez 
zwiększenie o 20.237 (dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści siedem) liczby udziałów, o 
wartości  500  (pięćset  złotych)  każdy,  z  74.616  (siedemdziesiąt  cztery  tysiące  sześćset 
szesnaście) do 94.853 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy) udziałów.

Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez Gminę Miasto Szczecin i pokryte 
aportem w postaci:
a) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  50  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej
b) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  48,  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie w rejonie ul. Niemierzyńskiej,
c) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  1/11,  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie.

Lista udziałowców:                Gmina Miasto Szczecin – 100 %  udziałów
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Skład Rady Nadzorczej:

Skład Rady Nadzorczej w okresie od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r.

• Andrzej Bendig-Wielowiejski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Krzysztof Lachota - Członek  Rady Nadzorczej

• Sławomir Poczobut – Odlanicki - Członek  Rady Nadzorczej 

Skład Rady Nadzorczej w okresie od czerwca 2011 r. do grudnia 2011 r.

• Andrzej Bendig-Wielowiejski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Sławomir Poczobut – Odlanicki - Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej 

• Dariusz Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki:         
Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu

Prokurent:
Anna Szczygieł

W kwietniu 2011 r. powołano nierejestrowy Oddział Regionalny Spółki Szczeciński Park 
Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

W maju 2011 r. zmieniono treść umowy Spółki. Wykreślono dotychczasową treść § 31 i 
nadano mu nowe następujące brzmienie: 
„Wyłącza  się  od  podziału  pomiędzy  wspólników  wypracowany  przez  spółkę  zysk  i 
przeznacza się go w całości wyłącznie na cele związane z działalnością statutową spółki”.
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 2 OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPNT

2.1. Informacja syntetyczna

Spółka działała na rzecz tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska innowacyjnego 
nastawionego na rozwój przedsiębiorczości. Na koniec 2011 r. Spółka osiągnęła stratę
w wysokości  115.381,75 zł

W 2011 roku Spółka realizowała następujące zadania:

1. Rozbudowa Technoparku Pomerania – etap I

2.  Zarządzanie  pierwszym  budynkiem  Technoparku  Pomerania  przy  ul. 

Niemierzyńskiej

3. Organizacja wydarzeń dla branży IT  (konwenty, konferencje, seminaria, warsztaty,  

etc.)

4. Projekty szkoleniowo – edukacyjne

5. Wspieranie działalności stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie

6. Działalność komercyjna

2.2  Zadania Zarządu i ich wykonanie

Według statutu Spółki z o.o. SPNT:  
Zarząd prowadzi i zarządza działalnością Spółki.
Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
                                                            

Według  umowy  o  pracę  zakres  czynności  Prezesa  Zarządu  obejmuje:  kierowanie 
działalnością  Spółki  oraz  inicjowanie  działań  i  programów zmierzających  do  realizacji 
celów Spółki i jej rozwoju.
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 3 GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W 2011

3.1. Rozbudowa Technoparku Pomerania – Etap I

Rozbudowa Technoparku polega na realizacji projektu współfinansowanego z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. 
„Budowa i wyposażenie I etapu Technoparku Pomerania w Szczecinie przy ul. Niemie-
rzyńskiej”

Założeniem jest budowa trzech obiektów o powierzchni 11.500 m2 wraz z garażami pod-
ziemnymi i zagospodarowaniem terenu. W centrum miasta, na terenie inwestycyjnym 1,5 
ha powstaje nowoczesna przestrzeń dla rozwoju firm innowacyjnych. Tutaj przedsiębiorcy 
tworzą produkty i usługi oparte o nowe technologie. Koncentracja zasobów i kompetencji 
firm, instytucji wsparcia, organizacji branżowych oraz infrastruktury biurowej i centrum 
danych tworzy najlepsze warunki dla dynamicznego rozwoju biznesu

W związku z wymogiem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie wynikającym bezpo-
średnio z jej zapisów, Spółka ustanowiła zabezpieczenie w formie weksla In blanco oraz 
dodatkowo ustanowiła hipotekę na posiadanej nieruchomości. 

W 2011 roku Spółka rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę robót budowlanych. 3 czerwca 
2011 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą – konsorcjum firm: Li-
der: Przedsiębiorstwo Budowlane Tembud-Bis Szut Sp. j.; Partner:  Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Usługowe Lechbud Sp.  z  o.o.  W uroczystym podpisaniu umowy wziął  udział 
Marszałek  Województwa  Zachodniopomorskiego  –  Olgierd  Geblewicz  oraz  Prezydent 
Miasta Szczecin – Piotr Krzystek. 

Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w dniu 14.07.2011. Realizacja inwestycji 
Gminy Miasto Szczecin – przebudowa i remont ulicy Niemierzyńskiej uniemożliwiała wy-
konawcy dojazd do placu budowy. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o bu-
dowie dojazdowej drogi tymczasowej, która została wykonana w październiku 2011 roku. 

Na koniec roku zaawansowanie prac budowlanych było następujące
1. Drogi technologiczne, organizacja zaplecza i placu budowy – 80 %
2. Roboty ziemne – 85 % 
3. Roboty fundamentowe – 10 %
4. Roboty rozbiórkowe – 80 %
5. Wycinka zieleni - 100 %

Nadzór autorski nad inwestycją stanowi pracownia projektowa City Architekci Sp. z o.o., 
Sp. k..

Od 2010 roku funkcję Inżyniera Kontraktu inwestycji stanowiło Przedsiębiorstwo Obsługi 
Inwestycji ze Stargardu Szczecińskiego. Na koniec 2011 roku przeprowadzono zapytanie 
ofertowe  i  w  drodze  negocjacji  wyłoniono  nowego  Inżyniera  Kontraktu,  szczecińskie 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A.
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3.2.  Zarządzanie  pierwszym  budynkiem  Technoparku 
Pomerania przy ul. Niemierzyńskiej 17a

Pierwszy  budynek  Technoparku  Pomerania  znajduje  się  w  budynku  wyremontowanej 
szkoły przy ul. Niemierzyńskiej, od października 2010 roku SPNT zarządza tym obiektem. 
Obiekt przeznaczony jest i przystosowany do funkcjonowania młodych firm tj. start-upów. 

Na blisko 800 metrach na koniec 2011 roku funkcjonowało 18 firm, głównie z branży IT, 
są to: NTConsult Sp.z o.o.; Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o.; Agnieszka Pieczyńska 
Doradztwo Biznesowe; Open Energy Sp. j.; Smart Monitor Sp. z o.o.; Busacco Sp. z o.o.; 
Lightec,  Uniquesoft  IT Solutions Sp. z o.o.;  ComAngle;  Intermedia Sebastian Schnierl; 
Plog Piotr Rudnicki; Ablido Adam Bortnik; Netstream Maciej Możejewski; Sica Sp. z o.o.; 
Teonite  Robert  Olejnik;  Kancelaria  Radcy  Prawnego  Rafał  Malujda;  Michał  Gryczka 
Holon Systems, Ko-Media Kibic-Polski. Z powyższej listy w 2011 roku 9 firm podpisało 
umowę na korzystanie z usług Technoparku. 

W  wyniku  działalności  Technoparku  powstały  dwie  nowe  firmy  jedna  to  spin-off  – 
Uniquesoft  IT Solutions,  która została  założona przez pracowników firmy NTConsult  i 
rozpoczęła od lutego swoją działalność w Technoparku. Drugą firmą powstałą w wyniku 
efektu kooperacji jest Business Accounting Office, założoną, została założona przez Rafała 
Malujdę, radcę prawnego oraz Pawła Pawłaszka, informatyka-programistę.  

Oferta Technoparku Pomerania obejmuje:

Opiekę mentorską:
- Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu
- Pomoc w nawiązaniu kontaktu z partnerem biznesowym
- Pomoc w nawiązaniu kontaktu z  inwestorem (anioł biznesu, fundusz pożyczkowy, inwe-

stycyjny, VC, seed capital)
- Dostęp i informacja o szkoleniach menedżerskich oferowanych na preferencyjnych wa-

runkach
- Dostęp i informacja o specjalistycznych szkoleniach IT oferowanych na preferencyjnych 

warunkach
- Usługa mailingu i dostępu do zamkniętej grupy dyskusyjnej dla lokatorów Technoparku 

Pomerania z informacjami o nadchodzących wydarzeniach i ofercie zachodniopomor-
skich instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorców

- Przygotowanie komunikatu medialnego, publikacja na stronach SPNT oraz dystrybucja 
do innych mediów

Opiekę administracyjną:
- Wynajem biura
- Sale konferencyjne, sale spotkań
- Usługi: porządkowo - czystościowe, dozór, administracja
- Media: woda, ogrzewanie, usługi komunalne
- Udostępnienie centrali VoIP
- Usługa dostępu do Internetu
- Pomieszczenie socjalne (kuchnia)
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W 2011 roku Spółka poszerzyła ofertę Technoparku poza standardowymi biurami o boksy. 
Wygospodarowano jedno pomieszczenie, które przerobiono na 3 boksy dla małych firm o 
powierzchni 12, 12 i 15 m2. Boksy są wyposażone w meble, cena małego boksu wynosi 
350, a dużego 400 zł netto. 

W tym roku również uruchomiono usługę wirtualnego biura. Wirtualne biuro polega na 
udostępnianiu osobom zakładającym działalność gospodarczą adresu do rejestracji firmy, 
możliwości  odbierania  korespondencji  oraz  korzystania  z  biura.  W  roku  objętym 
sprawozdaniem podpisano 3 umowy na tę usługę. 

W 2011 roku Zarząd zgodnie z planami kontynuował  remont ww. obiektu, 26 sierpnia 
został ogłoszony przetarg na:  Remont elewacji budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17a w 
Szczecinie  wraz  z  wykonaniem  systemów  teletechnicznych.  Wykonawcą  prac  została 
firma  Kielart  Konserwacja  Zabytków  Sp.  z  o.o.  –  prace  zostały  zaplanowane  do 
30.06.2012 roku. 

W 2011 roku Spółka przygotowała  specyfikację  zakupu wyposażenia  obiektu  w sprzęt 
techniczny,  m.in.  wyposażenie  serwerowi  wraz  z  agregatem,  wyposażenie  sali 
komputerowej oraz inny sprzęt. Zakup planowany jest na rok 2012. 

SPNT  jako  zarządca  Technoparku  Pomerania  dokonywał  prac  administracyjnych  i 
zarządczych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi 
przepisami. 

3.3. Organizacja wydarzeń dla branży IT

I. KONWENTY

Od  2007  roku  Spółka  regularnie  organizuje  coroczne  spotkania  sprzyjające  integracji 
środowiska  oraz  wymianie  informacji  i  najlepszych  praktyk  w  celu  ulepszania 
funkcjonowania  administracji  publicznej.  Celem  konwentów  jest:  wymiana  wiedzy  i 
doświadczeń,  przedstawienie  najnowszych  rozwiązań informatycznych  dla  administracji 
publicznej oraz integracja i nawiązanie bezpośrednich kontaktów osób z branży. W 2011 
roku Spółka rozszerzyła swoją działalność o organizację konwentu na Śląsku. Wszystkie 
wydarzenia zorganizowane zostały opisane poniżej:

III Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw
24-25 maja 2011 r. w Koronowo- Pieczyskach, odbył się III Konwent Informatyków Ad-
ministracji Pomorza i Kujaw pn. „Informatyzacja a sprawne zarządzanie jednostką admini-
stracji", zorganizowany przez bydgoski oddział SPNT.
Patronat Honorowy nad Konwentem objął  Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospo-
darki Pan Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr 
Całbecki, a także Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego.

IV Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw
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24 -25 listopada 2011 r. odbył się w Ciechocinku IV Konwent Informatyków i Administra-
cji Pomorza i Kujaw. Temat przewodni listopadowej edycji dotyczył  rozwoju usług pu-
blicznych w Administracji. Organizatorem wydarzenia był bydgoski oddział SPNT. Wśród 
zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele Centrum Projektów Informatycz-
nych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Podobnie  jak w latach  ubiegłych  w Konwencie 
uczestniczyli przedstawiciele administracji samorządowej.

II Lubuski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej
dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Łagowie Lubuskim odbył się II Lubuski Konwent Informa-
tyków, którego organizatorem był  SPNT. Spośród wszystkich 95 jednostek samorządo-
wych województwa lubuskiego, udział w Konwencie wzięło 36 urzędów (38%), w tym: 6 
z 12 starostw, 21 z 41 urzędów gmin i 9 z 42 urzędów miast. Tematem przewodnim spo-
tkania były "Trendy w zarządzaniu administracją publiczną".

V Zachodniopomorski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej
W dniach 15-16 września 2011 r. w Międzywodziu, pod hasłem "Dobre praktyki i trendy 
w zarządzaniu infrastrukturą ICT w JST" odbył się V Zachodniopomorski Konwent Infor-
matyków, którego organizatorem był SPNT. Spotkanie odbyło się pod honorowym patro-
natem Francisco Garcíi Morána - Dyrektora Generalnego DG ds. Informatyki Komisji Eu-
ropejskiej oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

I Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej 
W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Szczyrku pod hasłem "E-administracja - rozwój publicz-
nych usług elektronicznych" odbył się I Śląski Konwent Informatyków i Administracji Sa-
morządowej, którego organizatorem był SPNT oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Infor-
macyjnego.
Uczestnikami Konwentu (61 osób) byli głównie przedstawiciele administracji samorządo-
wej.

II. POZOSTAŁE WYDARZENIA

Szkolenie Zmiany w Intrastat
22 lutego 2011 r. w SPNT odbyło się bezpłatne szkolenie związane ze zmianami wprowa-
dzonymi od lutego 2011 r. w systemie INTRASTAT. Współorganizatorem szkolenia była 
Izba Celna w Szczecinie, a partnerami Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W spo-
tkaniu wzięło udział ponad 20 osób- przedstawicieli firm z różnych branż województwa 
zachodniopomorskiego. 

Wyjazd na Targi HMI 2011
6 kwietnia  2011 r.  SPNT wraz  z  Klastrem ICT Pomorze  Zachodnie,  firmami  Rittal  i 
Winiarski  Poland German Consult  zorganizował  1-dniowy wyjazd  na Międzynarodowe 
Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle HANNOVER MESSE 2011. 

Szczecińskie Dni Informatyki - InfoTrendy
W programie czwartej edycji Szczecińskich Dni Informatyki- InfoTrendy znalazły się kon-
ferencje, konkursy i spotkania branżowe. W programie InfoTrendów znalazły się takie wy-
darzenia jak: 14. ogólnopolska konferencja naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyj-

SZCZECIN              kwiecień  2012                               9/26



                                     Sprawozdanie Zarządu za rok 2011               

nego, studencka konferencja IT Academic Day, konferencja Webclusters oraz kwietniowe 
i czerwcowe spotkania branży IT – Netcamp. W ramach InfoTrendów odbył się również fi-
nał 8. W 2011 roku główne wydarzenia InfoTrendów trwały od kwietnia do czerwca.

Warsztat Szczecin@IT -Twoja droga do kariery
W ramach Festiwalu  Przedsiębiorczości BOSS organizowanego przez Zachodniopomor-
skie Studenckie Forum Business Centre Club SPNT poprowadził 12 kwietnia 2011 warsz-
tat pn. Szczecin@IT - Twoja droga kariery.
Spotkanie skierowane było głównie do  studentów kierunków informatyka i pokrewnych, a 
w jego trakcie Katarzyna Witkowska - menedżer ds. rozwoju SPNT podpowiadała uczest-
nikom, na co należy zwracać uwagę, by w przyszłości spełnić oczekiwania pracodawców, 
a także wskazywała możliwe ścieżki kariery w IT.

Konferencja „Szczecin - carpe diem"
13 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja „Szczecin - carpe diem". Jej celem było umożli-
wienie uczestnikom lepszego poznania specyfiki działalności zagranicznych aniołów biz-
nesu oraz sposobów działania i wspierania instytucji otoczenia biznesu w innych krajach.  
W seminarium udział wzięli m. in. Permjot Valia, anioł biznesu z Londynu oraz dr Costas 
Chryssou z Centrum Transferu Technologii Isis Innovation przy Uniwersytecie w Oxfor-
dzie.

Global Startup Challenge 2011
Od kwietnia do końca lipca 2011 SPNT był partnerem konkursu Global Startup Challenge 
2011, dającego szansę na odniesienie globalnego sukcesu w Internecie, którego organizato-
rem była Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz firma Red Sky. W ramach współpracy 
SPNT nieodpłatnie udostępniło uczestnikom konkursu miejsce do pracy w budynku Tech-
noparku Pomerania.

Praktyki IT
Od września do listopada 2011 r. w ramach stałej współpracy SPNT z Technikum Informa-
tycznym SCI w Szczecinie uczniowie technikum mogli odbyć miesięczne praktyki zawo-
dowe w SPNT oraz firmach zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie.

Międzynarodowy Puchar Polski Przedsiębiorców w szachach
29 października w Ostrowie Wielkopolskim rozegrana została IV edycja - dGCS & SPNT 
Międzynarodowego Pucharu Polski Przedsiębiorców w szachach.
Organizatorem zawodów był Klub Szachowy Szachmistrz, Szkoła szachowa SzachMistrz 
oraz OTSz Ostrów Wlkp.  W turnieju  wystartowało 127 zawodników z Polski,  Ukrainy, 
Rosji, a nawet Meksyku.

Forum Amber
SPNT był partnerem trzeciej edycji Forum Inwestycyjnego AMBER zorganizowanego 24 
listopada 2011 r. przez Sieć Aniołów Biznesu Amber, działającą w ramach Polskiej Funda-
cji Przedsiębiorczości. Tematem Forum był biznes globalny z udziałem anioła biznesu. 

Warsztat Audyt bezpieczeństwa
25 listopada 2011 na Wydziale Informatyki ZUT odbył się, zorganizowany przez SPNT, 
bezpłatny warsztat pn. Audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych w działalności sa-
morządów. Warsztat  prowadzili eksperci z Laboratorium Certyfikacji Produktów i Syste-
mów Informatycznych, a uczestnikami byli pracownicy instytucji samorządowych.
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 Spotkanie z CSIOZ
SPNT 20 grudnia 2011 r. zorganizował spotkanie pn. „Program Informatyzacji Ochrony 
Zdrowia, Projekty P1 i P2 - założenia, wymagania, korzyści”, skierowane do kadry zarzą-
dzającej  oraz  liderów informatyki  szpitali  z  województwa  zachodniopomorskiego.  Go-
ściem spotkania był  dr n. med. Leszek Sikorski - dyrektor Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

3.4.  Projekty  szkoleniowo -  edukacyjne  (współfinansowane  ze 
środków Unii Europejskiej)

W 2011 roku Spółka realizowała swoje cele poprzez aktywne pozyskiwanie środków z 
Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego 
Innowacyjna  Gospodarka.  Efektem  realizowanych  projektów  jest  podnoszenie 
specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji pracowników firm IT w poszczególnych jej 
dziedzinach.  

• PROJEKTY,  KTÓRYCH  REALIZACJA  ROZPOCZĘŁA  SIĘ  W  2011 
ROKU, DEDYKOWANE DLA FIRM Z KLASTRA ICT

1. „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programistów, testerów oraz menedżerów 
firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Zachodnie - pakiet certyfikowanych szkoleń  
SCJP, ISTQB oraz Controlling IT”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne ka-
dry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed-
siębiorstw 
Termin realizacji: 01.07.2011-30.06.2012 
Kwota: 247 363,20 zł
Opis: Pakiet trzech specjalistycznych szkoleń wraz z możliwością uczestnictwa w egzami-
nach kończących się certyfikatami, poświadczającymi wiedzę merytoryczną i praktyczną:

1. Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer – warsztaty.
2. ISTQB Certyfikowany Tester - poziom podstawowy (szkolenie+egzamin) 
3. Controlling w IT- szkolenie.

2. „Certyfikowany menedżer - pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm 
Klastra ICT Pomorze Zachodnie”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne ka-
dry gospodarki
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed-
siębiorstw 
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Termin realizacji: 01.07.2011-30.06.2012 
Kwota: 407 427,27 zł
Opis: Pakiet trzech specjalistycznych szkoleń wraz z możliwością certyfikacji z zakresu 
zarządzania usługami i projektami informatycznymi:

1. Prince2 Foundation - szkolenie z uznawanej w świecie za standard metodyki zarzą-
dzania, której stosowanie pozwala na efektywne zarządzanie zasobami, ryzykiem oraz 
zmianą.

2. ITIL V3 Foundation wraz z symulacją biznesową Apollo 13.
3. Professional Scrum Master - ścieżka szkoleniowa wraz z certyfikacją z zakresu ela-

stycznych (Agile) metodyk zarządzania.

• PROJEKT  ROZPOCZĘTY  W  ROKU  2010,  KTÓREGO  REALIZACJĘ 
SPÓLKA KONTYNUOWAŁA W ROKU 2011

„Fames Artium Magistra - promocja potencjału wdrożeniowego w dziedzinie IT i wzor-
nictwa przemysłowego jednostek rozwojowych zachodniopomorskich uczelni wyższych”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne ka-
dry gospodarki
Działanie 8.2. Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
Termin realizacji: 04.01.2010-31.12.2011 
Kwota dofinansowania: 733 340,42 zł
Opis: Celem Projektu jest udostępnienie pracownikom naukowym wybranych jednostek 
akademickich wsparcia umożliwiającego skuteczny transfer wiedzy i technologii, posze-
rzenie perspektywy biznesowej poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu narzędzi marketin-
gowych oraz sprzedaży.  Organizacja  serii  spotkań uczenia-biznes zainicjuje nawiązanie 
trwałej  współpracy.  W ramach projektu zostaną również przygotowane wieloaspektowe 
oferty edukacyjne i biznesowe uczelni biorących w nim udział, dostosowane do bieżących 
potrzeb rynkowych oraz opracowane biznesplany rozwoju jednostek badawczych.

W 2011 roku Spółka złożyła wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 
dofinansowanie projektu „Cloud for cities” do poddziałania 5.1 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka:

Projekt  Cloud for  cities,  którego celem jest  budowa infrastruktury  centrum danych  w 
technologii cloud computing umożliwiająca firmom – członkom konsorcjum świadczenie 
nowych,  innowacyjnych  usług  IT dla  rozwoju miast  cyfrowych.  Koordynator  projektu: 
SPNT. Partnerzy projektu: Akademia Morska w Szczecinie,  Stowarzyszenie Klaster ICT 
Pomorze Zachodnie oraz 16 firm – członków Stowarzyszenia. Uczestnicy projektu: BTC 
Sp. z o.o., Consileon Polska Sp. z o.o., Espol Sp. z o.o.,  IT Serwis Sp. z o.o., Lepszy 
Projekt S.C., Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o., Medialand Sp. z o.o., NT Consult 
Systemy Informatyczne Polska Sp. z o.o., Rafał Malujda - Kancelaria Radcy Prawnego, 
Raven IT, Softline Sp. z o.o., Teonite, X-comp i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k..
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3.5. Wspieranie działalności Klastra ICT Pomorze Zachodnie

W dniu 28.04.2011 w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane stowarzysze-
nie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, którego Szczeciński Park Naukowo – Technologicz-
ny jest członkiem wspierającym. Siedzibą stowarzyszenia jest Technopark Pomerania. 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez działania w takich obszarach jak: projekty 
szkoleniowe,  projekty  innowacyjne,  organizacja  i  udział  w  wydarzeniach  branżowych, 
współpraca międzynarodowa i ponadregionalna, promocja firm, współpraca z uczeniami 
wyższymi i szkołami.

W 2011 roku Klaster ICT zorganizował i uczestniczył:

1. Targi CeBIT 2011 Hannover. Wyjazd zorganizowany wspólnie przez SPNT i Re-
gionalne Centrum Innowacji  i  Transferu Technologii,  głównie dla  firm klastrowych. 
Liczba uczestników pracowników Członków Wspierających: 11.

2. Targi HMI 2011 Hannover. Wyjazd zorganizowany przez SPNT. Liczba uczestni-
ków pracowników Członków Wspierających: 1.

3. Umożliwienie firmom udziału w organizowanych przez SPNT regionalnych Kon-
wentach Informatyków (Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw: 24-
25.05., 24-25.11.; Lubuski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej: 09-
10.06.; Zachodniopomorski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej: 15-
16.09.; Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej: 01-02.12. Udział 
firm: Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o., Medialand Sp. z o.o.

4. Międzynarodowa Konferencja Open Radar 2011- zorganizowana w ramach dofi-
nansowania  Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania- 
pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja  społeczności Open Source z obszaru 
Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego Polski i Niemiec (01-02.12). Lider projek-
tu: Stowarzyszenie. Partnerzy projektu: SPNT, Szczecińska Grupa Użytkowników Uni-
xa i Linuxa.

5. Podsumowanie Roku Branży IT 2011 -  spotkanie  firm klastrowych z władzami 
Miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego (16.12). Organizator:  Stowa-
rzyszenie Klaster ICT PZ.

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA,  PONADREGIONALNA,  PROMOCJA 
FIRM

1. Patronat  i wsparcie medialne konferencji ‘Powernig the Cloud’ Frankfurcie nad Menem 
(02-03.11)

2. Przeprowadzenie i publikacja wywiadów z przedstawicielami firm na portalu klaster.it. 
Prowadzone przez SPNT na potrzeby Stowarzyszenia.

3. Administracja i aktualizacja serwisu klaster.it   Prowadzone przez SPNT na potrzeby 
Stowarzyszenia.

4. Promocja w Polskim Radio Szczecin – Trącić Myszką. Zorganizowane przez SPNT na 
potrzeby Stowarzyszenia.

5. Forum Klastrów Zachodniopomorskich (06.12). Zorganizowane przez SPNT na potrze-
by Stowarzyszenia.
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6. Future Internet Poznań (spotkanie menedżerów klastrów)  Zorganizowane przez SPNT 
na potrzeby Stowarzyszenia.

3.6. Działalność komercyjna 

Spółka od 2007 roku aktywnie poszukuje zleceń zewnętrznych pozwalających na zdobycie 
dodatkowych środków finansowych na jej utrzymanie, w tym celu startuje w przetargach 
oraz realizuje zlecenia głównie dla administracji z zakresu wsparcia w IT. Poniżej zostały 
zamieszczone zlecenia wykonane w roku 2011:

1. Świadczenie usług dla  Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w za-
kresie doradztwa i konsultacji przy pracach nad koncepcją Centralnego Systemu Za-
rządzania Komunikacją Miejską i Szczecińskiej Karty Miejskiej oraz uaktualnienie i 
uszczegółowienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  II  etap  projektu  pn.  „Poprawa 
funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej  poprzez zastoso-
wanie systemów telematycznych”

2. Opracowanie dokumentacji  do realizacji  projektu „Elektroniczny System Obiegu 
Dokumentów (ESOD) etap II dla Województwa Lubuskiego. 

3. Wykonanie raportu na rzecz Ministerstwa Gospodarki w przedmiocie analizy doty-
czącej  eksportu  usług  oraz  produktów  ICT  –  raport  „Informatyka  polską 
specjalnością”.

4. Opracowanie studium wykonalności na zlecenie Akademii Morskiej dla zadania pn. 
„Morskie opowieści – stworzenie infrastruktury technicznej  ogólnodostępnych sieci 
bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu w budyn-
kach i ośrodkach szkoleniowych Akademii Morskiej w Szczecinie oraz  Świnoujściu”.

5. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Gminie Sośno (wo-
jewództwo kujawsko – pomorskie).

3.7. Pozostałe działania 

• SPNT  kontynuując  podjęte  wcześniej  działania  w  zakresie  tamatyki  e-zdrowie 
nawiązał współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdowia i w dniu 
13 października podpisał porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji 
projektu “Elektroniczna Platforma Gromadzenia i Udostępniania zasobów Cyfrowych 
o Zdarzeniach Medycznych”. W ramach podjętej współpracy SPNT 20 grudnia 2011 
r. zorganizował spotkanie pn. „Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia, Projekty P1 
i P2 - założenia, wymagania, korzyści”, skierowane do kadry zarządzającej oraz lide-
rów informatyki szpitali z województwa zachodniopomorskiego. Gościem spotkania 
był  dr n. med. Leszek Sikorski - dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochro-
ny Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

• W wyniku współpracy SPNT oraz Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Malujdy li-
stopadzie został wydany pierwszy numer biuletynu prawnego. Aby ułatwić poruszanie 
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się w gąszczu przepisów prawa, które chyba w największym stopniu uwarunkowane 
są technologią,  zaplanowano regularne wydawanie przeglądu zmian w prawie w po-
staci Biuletynu.

• W 2011 roku pracownicy SPNT uczestniczyli w krajowych oraz zagranicznych wi-
zytach studyjnych organizowanych w ramach inicjatywy Polskiej  Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. Pracownicy wzię-
li udział w krajowych wizytach w Parkach Naukowo – Technologicznych w następu-
jących miastach: Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Aglomeracja Śląska, zagra-
niczne wyjazdy odbyły się do Hiszpanii (Barcelona) oraz Finlandii (Helsinki). W ra-
mach powyższego projektu odbyto również 11 wyjazdów na spotkania informacyjne 
organizowane na terenie całej Polski, spotkania dotyczyły tematyki innowacji, wspar-
cie przedsiębiorczości, rozwoju Parków Naukowo – Technologicznych, finansowania 
działalności Parków.  
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4 DZIAŁANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

4.1. Struktura organizacyjna

Prezes Zarządu kieruje  Spółką wraz z podległymi  mu Menedżerem ds.  rozwoju 
Katarzyną  Witkowską   oraz  Prokurentem/Menedżerem  ds.  organizacyjnych  Anną 
Szczygieł.

Spółka zatrudniała na dzień 31 grudnia 2011 r. 20 pracowników na pełnym etacie. 
Ponadto w Spółce odpowiednio do realizowanych projektów zatrudnione okresowo były 
osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

Księgowość i sprawy kadrowo – płacowe (osobowe) pracowników SPNT prowadzi 
firma  zewnętrzna  -  Biuro  Audytorsko-Rachunkowe  IN–PLUS  Małgorzata  Marzęcka 
Sp.K.-  na  podstawie  wieloletniej  umowy;  obsługa  prawna  jest  realizowana  przez 
zewnętrznego Radcę Prawnego.

4.2. Bieżąca współpraca z pracownikami

Bieżąca  współpraca  z  pracownikami  oparta  jest  na  kontaktach  bezpośrednich  w 
formie spotkań. W roku 2011 odbywały się okresowe spotkania kluczowych osób SPNT. 
Średnio  raz  na  kwartał  dobywały  się  spotkania  ze  wszystkimi  pracownikami.  Na 
spotkaniach  omawiane były planowane działania oraz osiągnięte rezultaty merytoryczne 
jak i  finansowe we wszystkich  obszarach funkcjonowania Spółki.  W marcu  2011 roku 
pracownicy Spółki uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym.

4.3. Współpraca z Radą Nadzorczą i Właścicielem

Współpraca Zarządu SPNT z Radą Nadzorczą

   W  okresie  sprawozdawczym  Rada  Nadzorcza  Szczecińskiego  Parku  Naukowo  – 
Technologicznego Sp. z o.o. odbyła  dwa posiedzenia, podjęła czternaście uchwał.
26, 28 kwietnia  oraz 18 października 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie 
pisemnym.

Posiedzenie nr 1/2011 odbyło się w dniu 14.06.2011 r. 
Posiedzenie nr 2/2011 odbyło się w dniu 07.09.2011 r.

   Rada Nadzorcza informowana była  o bieżącej  działalności Zarządu SPNT, w tym o 
realizowanej  inwestycji  Technopark  Pomerania,  działalności  komercyjnej  a  także  o 
planowanych  działaniach  Spółki.   Wszelkie  podjęte  działania  Zarządu  Spółki  uzyskały 
akceptację Rady Nadzorczej. 
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Współpraca Zarządu SPNT z Właścicielem
Zarząd Spółki  systematycznie kontaktował się z Gminą Miasta Szczecin, m.in. Biurem 
Prezydenta  Miasta,  Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta  Szczecin,  zarówno w zakresie 
przekazywania  wniosków  Zarządu,  jak  i  przesyłania  przez  SPNT  wymaganych  przez 
Miasto  dokumentów  w  tym  także   informacji  dotyczących  osiąganych  rezultatów 
działalności SPNT.

Współpraca  dotyczyła  w  szczególności  spraw  związanych  z  inwestycją   Technopark 
Pomerania. Inwestycja ta została ujęta w planach inwestycyjnych Miasta Szczecin.

W lipcu 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 19/2011 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Szczeciński Park Naukowo – 
Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 18.308.000,00 zł 
(słownie: osiemnaście milionów trzysta osiem tysięcy złotych) (36 616 udziałów o 
wartości nominalnej po 500 zł) do kwoty 37.308.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem 
milionów trzysta osiem tysięcy złotych ) 
(74 616 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł).

We  wrześniu  2011  r.  Nadzwyczajne  Zgromadzenie  Wspólników  podjęło  uchwałę  nr 
21/2011 w sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  spółki  o  kwotę  10.118.500 zł 
(dziesięć miliomów sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), to jest do kwoty 47 426.500 
zł (czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) przez 
zwiększenie o 20.237 (dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści siedem) liczby udziałów, o 
wartości  500  (pięćset  złotych)  każdy,  z  74.616  (siedemdziesiąt  cztery  tysiące  sześćset 
szesnaście) udziałów do 94.853 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) 
udziałów.
Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez Gminę Miasto Szczecin i pokryte 
aportem w postaci:
d) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  50  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej
e) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  48,  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie w rejonie ul. Niemierzyńskiej,
f) prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  działkę  numer  1/11,  obręb  1002, 

położonej w Szczecinie.

W kolejnych latach właściciel planuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki  Szcze-
ciński Park Naukowo - Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w następujący sposób:
1) w 2012 roku o kwotę 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych) 

przez otworzenie 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy)  nowych udziałów o wartości 
nominalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy;

2) w 2013 roku o kwotę 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zło-
tych) przez utworzenie 3.000 (słownie: trzy tysiące) nowych udziałów o wartości nomi-
nalnej po 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.
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4.4. Zestawienie informacji o pracy Prezesa Zarządu, jako 
organu   Spółki

Zarządzenia Prezesa Zarządu  
Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.

1. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o.  nr 2011/01/01 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie nie tworzenia zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w Szczecińskim Parku Naukowo – Tech-
nologicznym Sp. z o.o.

2. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/03/01 z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie wyjazdu szkoleniowo – 
integracyjnego pracowników Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. zo.o.

3. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/03/02 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powierzenia obowiąz-
ków Kierownika Projektu Inwestycyjnego „Pomerania Technopark” w Szczeciń-
skim Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.

4. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/03/03 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania wewnętrzne-
go projektu o nazwie: „E-zdrowie i telemedycyna – rozwój społeczeństwa informa-
tycznego w mieście Szczecinie oraz województwie zachodniopomorskim”

5. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/04/01 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyodrębnienia niere-
jestrowego Oddziału Regionalnego Spółki z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/06/01 z dnia 01 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia nowe-
go regulaminu korzystania z usług Technoparku Pomerania oraz zmiany cennika 
korzystania z usług Technoparku Pomerania.

7. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/09/01 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie oddelegowania do 
realizacji projektu.

8. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/11/01 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji 
likwidacyjnej.

9. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/11/02 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu 
Negocjacyjnego dla oceny i wyboru złożonych ofert na pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu.
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10. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/12/01 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu In-
wentaryzacyjnego środków trwałych.

11. Zarządzenie Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o.o. nr 2011/12/02 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu In-
wentaryzacyjnego – przeprowadzenia inwentaryzacji prac rozwojowych prowadzo-
nych przez Spółkę.

Zarządzenie przetargowe Prezesa Zarządu 

1. Zarządzenie przetargowe nr 1/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 31.03.2011 r. w sprawie  powołania człon-
ków komisji przetargowej oraz biegłych obradujących w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
świadczenie  usług  szkoleniowych  w  ramach  realizacji  projektu:  „Podniesienie 
umiejętności zarządzania projektami przez pracowników branży ICT według meto-
dyki SCRUM – pakiet certyfikowanych szkoleń, realizowanego przez Szczeciński 
Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

2. Zarządzenie przetargowe nr 2/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 22.07.2011 r. w sprawie powołania człon-
ków komisji przetargowej oraz biegłych obradujących w postępowaniu o udziele-
niu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
świadczenie  usług  szkoleniowych  w  ramach  realizacji  projektu:  „Podniesienie 
umiejętności zarządzania projektami przez  pracowników branży ICT według me-
todyki SCRUM – pakiet certyfikowanych szkoleń, realizowanego przez Szczeciń-
ski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.”

3. Zarządzenie przetargowe nr 3/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 10.08.2011 r. w sprawie powołania człon-
ków komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont elewacji budynku 
przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie wraz z wykonaniem systemów teletech-
nicznych. 

4. Zarządzenie przetargowe nr 4/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 09.09.2011 r. w sprawie powołania człon-
ków komisji przetargowej oraz biegłych obradujących w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
świadczenie usług szkoleniowych, w ramach realizacji projektów: „Certyfikowany 
menedżer” – pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT 
Pomorze Zachodnie” oraz „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programi-
stów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Za-
chodnie – pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT” reali-
zowanych przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

5. Zarządzenie przetargowe nr 5/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo – Technologicznego Sp. z o.o. z dnia 07.10.2011 r w sprawie powołania człon-
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ków komisji przetargowej oraz biegłych obradujących w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów: „Certyfikowany 
menedżer – pakiet certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm Klastra ICT 
Pomorze Zachodnie” oraz „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji programi-
stów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Pomorze Za-
chodnie – pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling IT” reali-
zowanych przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

6. Zarządzenie przetargowe nr 6/2011 Prezesa Zarządu Szczecińskiego Parku Nauko-
wo –  Technologicznego  Sp.  z  o.o.  z  dnia  28.11.2011 r.  w sprawie:  powołania 
członków  komisji  przetargowej  oraz  biegłych  obradujących  w  postępowaniu  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie  przetargu  nieograni-
czonego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektów: ”Cer-
tyfikowany menedżer  – pakiet  certyfikowanych szkoleń menedżerskich dla firm 
Klastra ICT Pomorze Zachodnie” oraz „Podniesienie specjalistycznych kwalifikacji 
programistów, testerów oraz menedżerów firm informatycznych Klastra ICT Po-
morze Zachodnie – pakiet certyfikowanych szkoleń SCJP, ISTQB oraz Controlling 
IT” realizowanych przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Uchwały Zarządu

1. Uchwała Zarządu nr 2011/04/01 Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicz-
nego Sp. z o.o. z dnia 15.04.2011 r. w sprawie powołania Nierejestrowego Oddzia-
łu Regionalnego Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z 
siedzibą w Bydgoszczy.

2. Uchwała Zarządu nr 2011/04/02 Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicz-
nego Sp. z o.o. z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Zgromadzenia 
Wspólników.

3. Uchwała Zarządu nr 2011/06/01 Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicz-
nego Sp. z o.o. z dnia 14.06.2011 r. w sprawie zwołania posiedzenia Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników.

4. Uchwała Zarządu nr 2011/09/01 Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicz-
nego Sp. z o.o. z dnia 13.09.2011 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Wspólni-
ków.

5. Uchwała Zarządu nr 2011/11/01 Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicz-
nego Sp. z o.o.  z dnia 15.11.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 
2012.
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Prezes Zarządu wykonywał następujące czynności:

1. Kierowanie i organizowanie pracy Zarządu, jako Prezesa Zarządu,

2. Jednoosobowe składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu 
Spółki.

3. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie 
pracowników, wyznaczanie im zadań, ustalanie ich wynagrodzeń.

4. Kierowanie sprawami organizacyjnymi Spółki.

5. Współpraca i reprezentowanie interesów Spółki przed urzędami, instytucjami oraz 
organizacjami związanymi z działalnością Spółki.

6. Nadzór  nad  przygotowaniem  rocznych  planów  ekonomiczno  -  finansowych, 
bilansów i rachunków wyników.

7. Organizacja i nadzór nad realizacją    inwestycji Spółki.

8. Organizacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych przez UE.

9. Zwoływanie zgromadzeń Wspólników.

 (Obszerna dokumentacja powyższych spraw jest przechowywana w Sekretariacie SPNT)

5 WYNIK FINANSOWY

Wyniki finansowe Spółki na przestrzeni lat 2009-2011
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2009 2010 2011
 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
zysk/strata na sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
zysk/strata z działalności operacyjnej

przychody finansowe
koszty finansowe

zysk brutto
podatek dochodowy
zysk /strata netto

441 098 797 000 722 096
-571 779 -300 114 -695 044

2 541 251 3 695 972 1 141 183
2 608 695 4 039 130 1 537 879
-639 223 -643 272 -1 091 741

709 755 685 927 1 062 008
2 663 8 784 3 817

67 869 33 871 -33 550
15 059 13 504 81 832
52 810 20 367 -115 382
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Wykres nr 1

Wykres nr 2
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Wykres 3

Wykres 4
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6 INWESTYCJE SPNT w WPI na lata 2011 - 2015

SPNT od 2007 roku realizuje koncepcję budowy Technoparku Pomerania. W 2010 roku 
został oddany do użytku pierwszy budynek Technoparku Pomerania, w tym czasie również 
Spółka  złożyła  do  Urzędu  Marszałkowskiego  wniosek  o  dofinansowanie  projektu 
„Budowa  i  wyposażenie  I  etapu  Technoparku  Pomerania  w  Szczecinie  przy  ul. 
Niemierzyńskiej”  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt w 2010 roku otrzymał dofinansowanie 
w  kwocie  31 520 000  zł,  w  2011  roku  zgodnie  z  opisem w  punkcie  3.1.  niniejszego 
sprawozdania rozpoczęły się prace budowlane. Jednocześnie Spółka planuje dalszy rozwój 
Technoparku w tym celu zleciła  opracowanie koncepcji  rozwoju II  etapu Technoparku 
Pomerania na terenach przyległych do aktualnie prowadzonych prac inwestycyjnych.   

Aktualnie powstają trzy nowe budynki Technoparku Pomerania  dla  firm  z branży ICT i 
nowych  technologii  (start-upów  i  rozwiniętych  firm)  z  centrum  danych   z  usługami 
przetwarzania  w chmurze,  archiwizacji  danych  elektronicznych.  Duża  ilość  przestrzeni 
wspólnych – wewnętrzne dziedzińce, zaaranżowane lobby spotkań biznesowych, wspólna 
restauracja,  sala  konferencyjna,  sale  szkoleniowe,  przestrzenie  wystawowe.  Przestrzeń 
publiczna  z  małą  architekturą  i  tarasem  restauracji  pomiędzy  biurowcami. 
Reprezentacyjne,  oszklone lobby wejściowe do biurowców. Nowoczesna architektura  – 
aluminium  i  szkło  w  kontrastowych  barwach,  eleganckiej  szarości  z  energetyzującą 
zielenią.  Nowe  budynki  parku  technologicznego  oferują  ok.  6000  m2  atrakcyjnej 
powierzchni  biur  do  wynajęcia.  Dodatkowo  na  przestrzeni  2.400  m2 do  dyspozycji 
przedsiębiorców  zaprojektowano  małe  pokoje  spotkań  i  sale  szkoleniowe oraz  bazę 
konferencyjno-wystawienniczą, z reprezentacyjną dwukondygnacyjną salą konferencyjną 
o  pow.  300  m2 w  dziedzińcu  większego  biurowca.  Oferta  Technoparku  to  dodatkowo 
usługi  proinnowacyjne:  inkubacji  i  wspierania  przedsiębiorczości,  budowania  sieci 
powiązań  branżowych,  dostępu  do  funduszy  pomocowych  i  kapitałowych,  szkoleń 
zawodowych IT i menedżerskich oraz organizacji wydarzeń branżowych.

DANE INWESTYCJI

Całość inwestycji – trzy budynki
 Powierzchnia użytkowa: 11.500 m2

 Do wynajęcia brutto: 9.000 m2

 Biura: 6 000 m2

 Serwerownia: 170 szaf serwerowych  47U 
 Konferencyjno - wystawiennicze: 2.400 m2

 Parkingi: 270 mp (garaż podziemny, parkingi naziemne oraz rowerowe)

budynek I  (4 kondygnacje)
 Powierzchnia użytkowa: 5.200 m2 

Biura:  2.839 m2

Konferencyjno-wystawiennicza: 1.440 m2

Przestrzeń restauracyjna: 308 m2

budynek II (4 kondygnacje)
 Powierzchnia użytkowa: 4.500 m2 

Biura:  2.415 m2
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Konferencyjno-wystawiennicza: 950 m2

budynek III - centrum danych  (3 kondygnacje)
 Powierzchnia użytkowa: 1.700 m2 

Pow. techn. serwerowni: 690 m2 
Pow. biurowe: 600 m2

Grzegorz Fiuk 

Prezes Zarządu
SPNT Sp. z o.o.
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7 ZAŁĄCZNIK NR 1
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