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Pierwsze centrum w Polsce realizuj¹ce 
ideê miast ekologicznych

Planowane przedsiêwziêcie ma zapewniæ niezbêdn¹ bazê dla prowadzenia 
innowacyjnych badañ naukowych oraz kszta³cenia i dokszta³cania odpowiednio 
przygotowanych kadr technicznych na potrzeby ekologicznego rozwoju 
infrastruktury budowlanej, przemys³owej oraz transportowej w rejonie Pomorza.

Celem strategicznym nowoczesnego, wielofunkcyjnego Centrum Ekoinnowacji 
bêdzie wdra¿anie ekologicznych i innowacyjnych rozwi¹zañ w obszarach 
kluczowych dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego 
Trójmiasta. Rozwi¹zania te bêd¹ weryfikowane i modyfikowane poprzez 
interdyscyplinarne, miêdzyuczelniane zespo³y badawcze oraz konsorcja 
naukowo-przemys³owe i klastry. 
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KONCEPCJA CENTRUM EKOINNOWACJI
Koncepcja Centrum nawi¹zuje do idei miast ekologicznych, 
tzw. ekomiast, w trzech wymiarach: demonstracyjnych rozwi¹zañ 
technologicznych, kierunków prowadzonych badañ oraz metod 
kszta³cenia przysz³ych in¿ynierów. Budynki Centrum zostan¹ tak 
zaprojektowane, aby zmniejszyæ ich niekorzystny wp³yw na œrodowisko. 
Kompleksowo zostanie potraktowana problematyka innowacyjnoœci 
i zaawansowanych, przyjaznych œrodowisku technologii, 
dziêki czemu zostanie wyznaczony nowy kierunek 
dla energooszczêdnego budownictwa stanowi¹cego potencjaln¹ 
specjalizacjê regionu. 



Centrum Ekoinnowacji wpisuje siê w potencjalne inteligentne 
specjalizacje regionu – budownictwo, ekoenergetyka i œrodowisko.
Nowo powsta³e Centrum stanowiæ bêdzie dla nich zaplecze 
badawczo-rozwojowe, a jego dzia³alnoœæ bêdzie siê skupiaæ na tematyce 
w takich obszarach, jak:

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

energooszczêdne budownictwo kubaturowe
energooszczêdne budownictwo transportowe 
konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych 
rozwój ekologicznych form transportu 
ochrona œrodowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania œcieków 
gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i postindustrialnych 



WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I ŒRODOWISKA

Dla potrzeb nowego Centrum Ekoinnowacji przewiduje siê modernizacjê i adaptacjê 
istniej¹cych obiektów, jak równie¿ budowê nowych laboratoriów na Wydziale In¿ynierii 
L¹dowej i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej, który nale¿y  do najwiêkszych wydzia³ów 
Politechniki Gdañskiej. Powsta³ w roku 1904 jako Wydzia³ Budownictwa. 
W pierwszym roku akademickim 1904/1905 na studia przyjêto 58 osób!

Obecnie dziêki laboratoriom, tak¿e komputerowym, oraz wykwalifikowanej kadrze 
nauczycieli akademickich Wydzia³ zapewnia system kszta³cenia, który nad¹¿a 
za dynamicznymi zmianami oczekiwañ rynku. Wydzia³ wspó³pracuje blisko z przemys³em. 
Studenci odbywaj¹ praktyki w partnerskich przedsiêbiorstwach, polskich i zagranicznych, 
w których wielu ju¿ w czasie studiów znajduje sta³e zatrudnienie.

Wartoœæ realizowanych prac zleconych na rzecz przedsiêbiorstw wynios³a w 2012 
roku 5,7 mln z³, natomiast w 2013 roku – 4,1 mln z³. Wiêkszoœæ z wa¿niejszych 

inwestycji w województwie pomorskim realizowana jest przy wspó³udziale 
pracowników Wydzia³u, np. Stadion PGE Arena, Trasa S³owackiego, 

Hala Ergo Arena, Obwodnica Po³udniowa, Marina Sopot, 
Centrum Haffnera, nowa Opera Leœna w Sopocie czy tunel 

drogowy pod Martw¹ Wis³¹ i terminal lotniczy w Rêbiechowie.
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KONCEPCJA DOLINY INNOWACJI 
OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA

(rejon ulic Siedlicka, Sobieskiego i Traugutta)
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Projekt Centrum Ekoinnowacji jest elementem z³o¿onego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na stworzeniu 
w historycznej Dolinie Królów Doliny Innowacji, gdzie zlokalizowano szereg znacz¹cych dla regionu przedsiêwziêæ 
o charakterze innowacyjnym, zarówno Politechniki Gdañskiej, jak i Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego 
(w partnerstwie z Uniwersytetem Gdañskim). Przedsiêwziêcia te bêd¹ wspiera³y dzia³alnoœæ Ba³tyckiego Wêz³a 
Wiedzy i Przedsiêbiorczoœci (m.in. preinkubacja firm), a po uzyskaniu dojrza³oœci poszczególnych inicjatyw 
bêd¹ naturalnym klientem parków naukowo-technologicznych. 

Wysoka pozycja zawodowa cz³onków kadry akademickiej sprawia, ¿e s¹ oni anga¿owani jako eksperci 
przy spektakularnych przedsiêwziêciach równie¿ poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta 
(jak np. ekspertyzy dachów Stadionu Narodowego w Warszawie oraz Stadionu Œl¹skiego w Chorzowie 
czy badania nowych mostów w Toruniu i w Kwidzynie). Dodatkowo pracownicy zdobywaj¹ liczne nagrody 
i wyró¿nienia, np. nagroda „Innowacyjnoœci w Transporcie 2012” w kategorii technika i technologia
czy te¿ nagroda Deutschen Stahlbaues 2012 za konstrukcjê zadaszenia stadionu PGE Arena w Gdañsku.
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